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APRESENTAÇÃO 
 

A DIREÇÃO COM A PALAVRA 
 
 

A Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná - FAESP, reafirmando 

seu compromisso com a educação e com a pesquisa, publica a 4ª edição da 

Revista Científica FAESP.  

Seu objetivo é continuar uma trajetória de interrogação sobre os 

pressupostos do processo de conhecimento nas áreas de Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação e 

Pedagogia, preocupados com a qualidade na formação profissional e 

principalmente no incentivo à pesquisa. 

As pesquisas e produções científicas, que envolvem os professores e 

alunos, desempenham um papel na sociedade de forma bastante expressiva, na 

política, na economia, na cultura e na educação. O momento é de redefinição da 

prática educativa, dado as mudanças aceleradas nas relações sociais e no mundo 

do trabalho. 

Sendo assim, a nossa revista visa orientar os alunos a desenvolver o senso 

crítico, atuando como um catalisador de mudanças e promovendo um processo de 

auto-organização dos conhecimentos. Com apoio e colaboração de professores, 

que apresentam aqui o resultado de suas pesquisas, busca-se  integrar conceitos 

que levem a produção do conhecimento, superando as fragmentações e rupturas 

nos atuais processos de escolarização formal. 

Portanto, a Revista Científica da FAESP, semestralmente, se dirige à 

Comunidade Científica: pesquisadores, graduandos, pós-graduados e profissionais, 

todos aqueles que contribuam para o aprimoramento do conhecimento científico.  

 

 

 

Evaldo Benedito Graboski 
Diretor Geral da FAESP 

 

 

 
 

 



EDITORIAL 
 

A Revista Científica da FAESP, em sua 4ª edição, com a intenção de ampliar 

o prestígio acadêmico, nos múltiplos campos científicos relacionados com as áreas 

de Pedagogia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Sistema de 

Informação e Engenharia Ambiental, segue com sua valorosa equipe que forma o 

conselho editorial prezando pela originalidade e o valor dos textos, reforçando e 

contribuído com elementos hoje imprescindíveis no mundo científico.  

Assim, essa edição combina de forma equilibrada o trabalho de impulso dos 

jovens investigadores (novos talentos que é necessário potenciar e valorar) com a 

difusão das reflexões de grandes mestres, aproximando cada vez mais o mundo 

acadêmico com o ambiente profissional , por acreditar que “mudar o contexto 

implica mudar valores, mentalidades e comportamentos”. Seguindo com as novas 

normas de submissão de artigos, proposto pelo  editorial desde a 3ª edição, 

contempla os trabalhos de pesquisa dos acadêmicos sob orientação de professores 

da nossa Faculdade. 

 A presente edição, agora com a capa, modificada, visando alcançar uma 

aparência arrojada e moderna, que possibilita melhores condições para a leitura, 

despertando ainda mais o interesse em seu conteúdo; vem ainda acompanhada de 

4 artigos produzidos por acadêmicos, alguns recentemente graduados, que 

abordam temas como: Orientação para Inclusão de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho; A Comunicação como Veículo de Conhecimento e 

Informação; O Professor como sujeito ativo do Processo Ensino-Aprendizagem e a 

Retenção Escolar; Qualidade de Vida no Trabalho: Um Estudo Sobre as Múltiplas 

Representações na Área Educacional e um resumo sobre O Pregão Eletrônico 

como uma Nova Forma de Gerenciamento de Licitações. 

Tais temas, estão relacionados a fatores que envolvem a compreensão de 

valores, mentalidades e comportamentos que estruturam a sociedade 

contemporânea. A 4ª edição, da Revista Científica da FAESP, apresenta estudos 

que contemplam uma visão ampla desse processo, sem deixar de responder 

metodologicamente aos princípios da cientificidade e considerando as temáticas 

que ganham um espaço cada vez mais significativo entre os pesquisadores e 

profissionais das principais Instituições de Ensino Superior de todo o Brasil.  

Profa. Ms. Syane Brandão Caribé Rovella - Editora Chefe 



 
 



 
A COMUNICAÇÃO COMO VEÍCULO DE CONHECIMENTO E INFORM AÇÃO  

  

Adayane Alves Rabelo∗ 
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Eva Cristina Fortini Gontijo* 

RESUMO 

 

Este artigo relata um pouco sobre a comunicação e a sua importância no dia-a-dia. 
Através de vários meios ela se torna indispensável, facilitando o entendimento e 
também a transmissão de mensagens. Depende das pessoas de como entendê-la 
e transmiti-la de forma correta. É através da comunicação que se adquiri 
conhecimento de várias formas, como: palavras, gestos, imagens, sons etc. Enfim, 
tudo que fazemos envolve a comunicação. 
   

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Comunicação Empresarial; Meios de 
comunicação; Tecnologia. 
 

 

 ABSTRACT 

 

This article refers to communication and its importance in the daily life. 
Communication becomes indispensable through several means, facilitating the 
understanding and also the transmission of messages. It depends on people to find 
the right way of understanding and transmitting it. It is by communication that the 
knowledge is acquired, in varied forms, such as: words, gestures, images, sounds, 
etc. Summing up, everything we do involves communication. 
 
Key-Words : Communication; Entrepreneurial Communication; Means of 
Communication; Technology.  
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1. INTRODUÇÃO 

            A comunicação é de grande importância na vida do homem; é fundamental, 

pois trata da importância do falar e principalmente do ouvir. A percepção do 

ambiente e das diversas formas de comunicar-se vem da importância da 

preparação. Falar bem significa: preparar-se bem, ouvir muito e discursar somente 

o necessário. Para que a comunicação aconteça é preciso antes de tudo lembrar 

do respeito, seja como ouvinte ou falante, pois sem o respeito mútuo ela nem 

mesmo começa. A comunicação interfere no dia-a-dia das pessoas de várias 

maneiras e devemos verificar se ela está ocorrendo de maneira eficaz. Para tanto, 

deverá ocorrer de forma autêntica, que procure verificar se todos estão 

compreendendo o que está sendo transmitido, mediante uma visão geral, para que 

ocorra um processo de mão-dupla, num feedback satisfatório. Através dela 

identificam-se processos de ver, ouvir, falar, sentir, reagir adequadamente às 

situações que surgem e outros. Portanto, deve-se sempre buscar no outro uma 

resposta positiva aos anseios da comunicação e com isso pode-se preparar bons 

comunicadores que interagem em qualquer ambiente.    

            Atualmente, a comunicação é também um campo de conhecimento 

acadêmico que estuda processos de comunicação humana. Temos as 

subdisciplinas que são: a teoria da informação, comunicação intrapessoal, 

marketing, propaganda, relações públicas, análise do discurso, telecomunicações e 

jornalismo. Ela inclui temas técnicos como a telecomunicação; biológicas como 

fisiologias, função e evolução; e sociais como jornalismos, relações públicas, 

publicidade, audiovisuais e meios de comunicação de massa; entendendo-se como 

o intercâmbio de informações entre sujeitos ou objetos. No Brasil, a graduação em 

comunicação é dividida nas habilitações de jornalismo; relações públicas; 

radialismo ou rádio e TV ou ainda imagem e som; produção editorial; publicidade e 

propaganda; cinema e vídeo; e está regulamentada nos cursos de bacharelado em 

Comunicação Social. 

 Os métodos utilizados, para a pesquisa deste artigo, foram pesquisas 

bibliográficas e sistemas de busca na Internet. O objetivo do artigo é trazer 

conhecimento de como a comunicação é um meio imprescindível na vida do 

homem. Através da comunicação todas as informações são identificadas e 

processadas pelo cérebro humano, ocorrendo o que se chama de feedback entre 



partes. Ela acontece de várias formas e sua principal função é o entendimento 

entre as pessoas para que possam interagir em qualquer meio social. 

  

2. COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

            As Organizações estabelecem canais de comunicação dentro de um 

processo de participação, com troca de opiniões, fazer saber, interação e troca de 

mensagens. Somente aquelas que se tornam viáveis dentro deste processo, 

possuem meios apropriados para adquirir informações a respeito de si mesmas e 

de seu ambiente. À medida que os processos eficientes de comunicação as 

impulsionam na direção do que foi previamente estabelecido, seus objetivos e 

metas são cumpridos. Através de um sistema de comunicação eficaz, tanto no 

ambiente interno quanto externo bem estabelecidos, uma organização tem mais 

sucesso empresarial. Para um entendimento comum é necessário uma linguagem 

compreensível, onde envolva participação, transmissão, troca de conhecimento e 

experiências. O resultado é um melhor desempenho na empresa, mas há vários 

fatores que impedem a eficácia de uma mensagem, tanto da parte de quem a 

transmite, como de quem a recebe; como a incapacidade verbal, oral ou escrita de 

expor o pensamento, o uso de termos técnicos desconhecidos, falta de experiência, 

de imaginação e de disposição para entender, distração e tantos outros. Para 

aprimoramento da comunicação empresarial é recomendado atenção às 

habilidades técnicas, aos sistemas e às atitudes. Através da utilização de 

documentos comerciais dentro de uma organização como ata de reuniões, 

atestados, avisos, bilhetes, circular, convocação, declaração, memorandos, 

principalmente relatórios e outros; tanto como a leitura assídua de várias 

correspondências, livros, jornais e outros, prepara-se um profissional com 

capacidade empresarial, responsabilidades quanto à distribuição de tarefas e com 

um nível de conhecimento satisfatório para atender às necessidades da empresa. 

Uma boa comunicação é o meio ideal de alcançar os objetivos e exercer a função 

que ocupa com qualidade dentro de uma empresa. Informações exatas e rápidas 

são fundamentais para a tomada de decisões eficazes. 

            Quanto à informação, alguns pontos abordados pelo autor: 

  



- A informação é indispensável ao administrador como 
base para atingir metas e para que possa descobrir e 
definir áreas problemáticas que impedem a organização 
de atingir seus objetivos. É por meio dela que são 
avaliados desempenhos individuais e coletivos, visto que 
a eficiência do trabalho em grupo depende de 
informações que permitem fazer ajustamentos 
necessários. 
- Informação é o conteúdo da mensagem emitida ou 
recebida, que, para ser eficaz depende de sua 
originalidade. Uma mensagem corriqueiramente 
elaborada, com aproveitamento de frases feitas, clichês, 
lugares comuns, por exemplo, corre o risco de nada 
informar, de sequer motivar o receptor a prosseguir na 
leitura. Em sentido genérico, informação é uma 
comunicação ou notícia levada ao conhecimento de uma 
pessoa ou do público (MEDEIROS, 1998, pág.18 e 22). 

  

  

            Um relatório sobre determinado assunto revela uma série de dados, que 

podem se transformar em informações quando bem elaborados, passam a ter 

utilidade para a tomada de decisão. O dado é uma mensagem sem avaliação, a 

informação é um dado avaliado para uma situação específica. Daí o desempenho 

de uma empresa depender também da capacidade de seu sistema de informação 

em transformar dados sensoriais em unidades de informação consumíveis e 

processáveis. 

             A comunicação escrita e a leitura caminham juntas, pois o que está 

escrito não tem sentido até que seja lido; assim como falar e o ato de ouvir, pois 

se jogam palavras ao vento se o que for dito não for ouvido. O uso da linguagem 

escrita tem grande importância para se alcançar um determinado objetivo. Tem 

que ser clara, sempre objetiva, deve-se ter informações suficientes sobre o fato a 

ser descrito, planejar a estrutura, conhecer o significado das palavras, tratando 

os assuntos com propriedade; as palavras devem ser claras, com maior número 

de substantivos possíveis, poucos advérbios, tomando cuidado com o uso de 

adjetivos; enfim, deve ser escolhida adequadamente a mensagem, selecionando 

palavras precisas; o tom e a forma de abordar o receptor devem ser adequados, 

corretos, em ordem e sem rodeios. 

  

3. PUBLICIDADE 



          A publicidade é uma atividade profissional dedicada à publicação de idéias 

associadas a empresas, produtos ou serviços, especificamente, propaganda 

comercial. 

A publicidade é também uma habilitação do curso de graduação em 

Comunicação Social. Atualmente, publicidade é um termo que pode englobar 

diversas áreas de conhecimento que envolva esta difusão comercial de produtos, 

em especial atividades como o planejamento, criação, veiculação e produção de 

peças publicitárias. Mas estudos mostram uma tabuleta em argila encontrada por 

arqueólogos, a qual continha inscrições babilônicas, anunciando a venda de gado e 

alimentos, demonstrando que já utilizava de algum tipo de publicidade na 

antiguidade. Foi, porém, após a Revolução Francesa (1989), que a publicidade 

iniciou sua trajetória que a levaria até seu estágio atual de importância e 

desenvolvimento.  

Hoje, todas as atividades humanas se beneficiam com o uso da publicidade: 

profissionais liberais, como: médicos e engenheiros divulgam por meio dela os seus 

serviços; os artistas anunciam suas exposições, seus discos, seus livros etc. A 

própria ciência vem utilizando os recursos da publicidade, promovendo suas 

descobertas e seus congressos por meio de cartazes, revistas, jornais, filmes, 

internet e outros. 

          No Brasil existe confusão entre os termos propaganda e publicidade por um 

problema de tradução dos originais de outros idiomas, especificamente os da 

língua inglesa. As traduções dentro da área de negócios, administração e 

marketing utilizam propaganda para o termo em inglês advertising e publicidade 

para o termo em inglês publicity. As traduções dentro da área de comunicação 

social utilizam propaganda para o termo em inglês publicity e publicidade para o 

termo em inglês advertising. Dentro de uma agência de publicidade as tarefas são 

divididas. Como em uma empresa normal, há departamentos designados para 

determinadas funções, porém, por se tratar de uma profissão “criativa”, às vezes, 

esses departamentos ou o modo operacional da empresa, podem diferenciar de 

empresas de outros segmentos. Os cargos mais comuns que encontramos nas 

agências são: Atendimento, Mídia, Planejamento, Criação, Finalização, Produção 

(produção gráfica e RTVC). 

 

3.1. Publicidade e propaganda - Comunicação Social e Mercadológica 



 

          Para melhor compreender o que significa a mídia no processo da publicidade 

contemporânea, seria interessante apresentar a sua origem. Mídia é o plural da 

palavra médium, que em latim significa meio. Foi adotada pelos norte-americanos 

(média), e posteriormente incorporada à língua portuguesa como “Mídia”. A mídia é 

absolutamente para integrante do processo mercadológico e podemos dizer que, 

se a propaganda é uma função de marketing, a mídia, por sua vez, é função da 

propaganda. Deve ser entendida como investimento para geração de resultados. 

Dentre tantas funções, podemos sintetizar que sua função básica é propor 

caminhos para que a mensagem chegue ao público-alvo. Porém com o passar do 

tempo, essa tarefa se tornou bem mais complexa, exigindo do profissional um 

conhecimento mais específico e aprofundado dos diversos meios de comunicação. 

Em 2000, a publicidade brasileira se mantém entre as quatro mais premiadas no 

Festival Internacional de Propaganda de Cannes – um dos principais no exterior – e 

consolida-se como uma das mais importantes do mundo. Em termos de 

faturamento, nos últimos anos o mercado publicitário nacional alterna períodos de 

acelerado crescimento e de estabilidade. Em 1996 movimenta 8,3 bilhões de 

dólares e, dois anos depois, chega a 9,4 bilhões de dólares, um crescimento de 

12,7%, de acordo com dados do Ibope Monitor. Em 1999, o valor dos investimentos 

em dólares registra uma queda, passando a 6,6 bilhões. 

          As formas de publicidade mais utilizadas no país são anúncios, outdoors, 

propaganda em ônibus, marketing direto, patrocínios e merchandising. Os 

principais meios de comunicação são os preferidos dos anunciantes e das 

agências. Conforme dados do projeto Inter-Meios, em 1999 a maior parte dos 

investimentos destina-se à televisão aberta (56%), em seguida por jornal (24%), 

revista (10%) e rádio (5%). A propaganda em TV por assinatura, outdoor e outras 

mídias ficam com os 5% restantes. 

  

4. JORNAL 

 

“O Jornal é um livro diário que coloca frente aos nossos 
olhos todos os dias uma porção de todas as culturas do 
mundo. Nesse ponto chega a modificar radicalmente a 
tendência da imprensa em acentuar tão somente a 
cultura nacional” (MCLUHAN, 1999, pág.52). 



 

 

  Hoje, muitos professores utilizam o jornal em sala de aula, como recurso 

pedagógico, sendo ele um ótimo gancho para contextualizar o conhecimento. Por 

ser material diário tem informação atualizada, representando o momento histórico-

social; por isso, ele não deve fechar-se em opiniões, mas possibilitar ao leitor a 

reflexão e o questionamento. Nele têm-se informações do passado, de situações 

diversas da vida cotidiana, que se transforma de minuto em minuto, mas também 

se repete através de valores cristalizados e perpetuados pela família, escola, igreja 

e estado. Tocar nesses valores pode parecer perigoso para as instituições que 

neles acreditam, mas o simples repasse de conhecimento e experiências do 

passado não são suficientes para formar um indivíduo integrado à realidade. Deve-

se pensar na mensagem jornalística como produção da palavra, que, mesmo 

desnuda e espontânea, nunca são inocentes, porque pertence à cadeia de 

significados, sendo sempre um produzir para criar novas realidades, dando novo 

sentido ao significado da vida humana. Jamais devemos ou podemos discutir a 

palavra do seu valor maior, que é o de seguir caminhos diversos e viabilizar a 

comunicação. 

             Tudo que é leitura, é comunicação, porque tudo passa pela percepção e 

compreensão; assim quando se lê o jornal utiliza-o como recurso gerador e 

provocador do conhecimento; tem-se uma postura dinâmica e cria-se um 

envolvimento no momento histórico-social. Dessa forma, preparam-se indivíduos 

atuantes no mercado de trabalho e pessoas sensíveis aos projetos de 

desenvolvimento do seu país, cidades; enfim, pessoas atentas à sua condição de 

cidadania. Por mais que se fale no desaparecimento da imprensa escrita, ela ainda 

está muito viva, proporcionando ao leitor a convivência direta e a possibilidade de 

uma recepção múltipla e, por isso, mais enriquecida. 

             O manuseio do jornal é importante que seja iniciado a partir da exploração 

de sua forma, tendo contato com o material, conhecendo suas partes, sabendo 

onde buscar o assunto de interesse para que a sua leitura seja mais fácil e 

atraente; sendo assim, o leitor não precisa lê-lo do início ao fim, mas o que 

interessa e importa. A leitura será mais produtiva se perceber os aspectos da 

linguagem jornalística e também a distribuição da informação através de fotos, 

legendas, mapas, números, tabelas, manchetes; enfim, todos os elementos que 



integram a comunicação jornalística. Em se tratando dos elementos, temos a 

fotografia que é um recurso essencial, uma boa foto pode ser mais expressiva e 

memorável que uma excelente reportagem; o texto que deve ser claro, objetivo e 

direto; a edição que é uma reunião e disposição do material distribuído em páginas; 

os títulos e legendas que descrevem uma ação em andamento e que são claros 

curtos e específicos, apontando o que é mais importante e surpreendente no texto; 

o artigo, onde o autor interpreta e opina, podendo ser escrito na primeira pessoa, 

devendo sempre ser assinado; o box, texto curto que explica e traz informações de 

um texto mais longo; a cabeça de página que é o alto da página, reservando-se 

para publicação importante; o cabeçalho que fica na parte superior da primeira 

página, trazendo o logotipo do jornal e data, número, ano, nome do diretor ou 

redator-chefe e endereço; o fio-data que é o traço onde escreve data da edição, 

número de páginas, nome da seção do jornal, ficando logo abaixo do logotipo do 

jornal; o caderno que é o conjunto de folhas dobradas com quatro páginas; a caixa 

que são as reportagens internas editadas entre fios no alto da primeira página e 

das capas dos cadernos do jornal; a caixa-alta que é o emprego de letras em 

maiúsculo; a caixa-baixa que é o emprego das letras em minúsculo; a caixa-

alta/baixa que é o emprego de maiúscula na primeira letra e minúscula nas 

restantes; calhau que são os anúncios do jornal, feitos com antecedência para 

ocupar possíveis espaços que não forem preenchidos por falta de material 

jornalístico; cartoon que é desenho humorístico com alguma crítica; a caricatura 

que é o desenho com a característica física marcante de alguém; a chamada, texto 

curto, serve para chamar a atenção para determinada notícia e depois ele leva o 

leitor para a página de uma cobertura maior; a coluna que compõe uma faixa 

vertical, uma parte que alguém escreve regulamente; o expediente que são as 

publicações de informações sobre o próprio jornal, como superintendência, 

diretoria, editoriais etc. 

  

5. RÁDIO 

 

           O rádio foi criado em meados do século XlX e chegou ao Brasil em 1922. 

Hoje é o segundo meio de comunicação de maior alcance do país, só perdendo 

para televisão. Nas décadas de 20 e 30 o rádio já fazia parte da vida de muitas 

famílias. Hoje além do rádio, já existem diversos meios de comunicação, como: 



jornal, televisão, cinema e outros; esses meios se transformam, tornando mais 

ágeis e acessíveis e atingindo quase toda a população. Com as transformações 

devido à revolução de 30, a indústria cresce e os produtos importados começam a 

ser colocados no mercado interno, onde o rádio aparece como um grande 

intermediário, aumentando a eficiência dos pontos de venda, sendo um poderoso 

instrumento de divulgação. Na década de 30 a linguagem radiofônica se modifica, 

passando suas programações com linguagem coloquial, simples e direta.  

Nos anos 40, acontece a época de ouro do rádio, surgem emissoras com 

estruturas gigantescas e de cobertura nacional, mediante ondas médias e curtas. O 

número de estações de rádio teve um crescimento enorme em todo país. O rádio 

tornou-se um verdadeiro veículo de massa, principalmente entre as regiões sul e 

sudeste. No Brasil a rádio nasce com intuito comercial e também o governo tem 

participação do programa nacional; as demais programações são elaboradas 

conforme o gosto popular. 

            Apesar da modernização, no final da década de 50, o rádio, ainda era um 

aparelho grande e pesado. Com a vinda da televisão, os diretores das emissoras 

de rádios procuraram reestruturar suas estações. Com a descoberta de 

transistores, vindo dos Estados Unidos, facilitou o uso do aparelho individualmente; 

o meio de comunicação torna-se particular ao alcance de qualquer pessoa, em 

qualquer lugar e com isso o hábito de ouvir rádio mudou. No final dos anos 70, a 

reestruturação do setor não podia mais ser adiada, pois muitas emissoras 

funcionavam sem permissão e outras, com problemas técnicos de transmissão 

operavam fora do canal. 

            O funcionamento irregular das rádios se dava devido ao alto investimento 

necessário para a expansão de uma freqüência, o preço elevado dos aparelhos de 

recepção entre outros; mas após a consolidação do golpe militar chegou-se à 

conclusão que era o momento de investir na distribuição de canais FM para integrar 

o território nacional. O Ministério das Comunicações apresentou uma estratégia 

que visava solucionar e consolidar a freqüência modulada. O governo então 

elaborou uma estratégia de instalações de emissoras FM, em qualquer local do 

país, desde que o número de habitantes de cada região fosse predominante. Em 

1975 o governo criou um grupo cujo objetivo era coordenar os investimentos fabris, 

orientar os empresários na busca de novas oportunidades e propor normas e 

especificações nacionais para equipamentos de radiodifusão. A partir dessa 



política, a produção nacional cresceu, a produção de aparelhos de recepção 

capazes de captar a freqüência modulada também cresceu, multiplicando o número 

de emissoras em operação. Mais do que uma novidade tecnológica, a freqüência 

modulada revolucionou o rádio brasileiro. 

            No início dos anos 80, os canais de radiodifusão alcançaram tanto sucesso 

que as concessões tornaram instrumento de barganha. Nessa época, a legislação 

proíbe a concentração do mercado e as concessionárias de radiodifusão, elas não 

podem estar subordinadas a outras entidades que se conceituam com finalidade de 

estabelecer direção ou orientação única. Sendo assim, a sociedade tem que 

pressionar para que a legislação seja revista e as distorções corrigidas para que 

sejam criados canais comunitários e a participação popular, informando a que 

grupos os meios de rádio, TV, jornal da cidade estão ligados; exigir transparência 

nas informações transmitidas. É comum ouvir sobre a “era da informação”, na 

presença de tantos meios, mas nenhum desses meios nos permite tanta 

cumplicidade quanto o rádio, por isso é tão grande sua importância também dentro 

das escolas, na educação; porque muito além de transmitir informações, tem por 

desafios formar cidadãos que saibam transformar informação em conhecimento, 

que usem esses conhecimentos em benefício próprio e de sua comunidade. A 

escola que se distanciou da vida cotidiana, busca hoje diminuir estas distâncias e é 

neste sentido que o uso do rádio na educação vem contribuir preenchendo a lacuna 

formada entre sociedade e escola, desenvolvendo competências e habilidades com 

capacidade de raciocínio, verbalização, idéias etc, para que possam realizar um 

projeto de vida e de sociedade melhor; sendo o rádio um veículo mais barato e 

simples para ser utilizado , ao mesmo tempo, com a existência de várias culturas, 

etnias e outros. É preciso que a sociedade transforme os meios de informação em 

meios de comunicação para atingir uma comunicação eficiente. Nos dias de hoje o 

homem depende totalmente dos meios de comunicação. 

 

6. TELEVISÃO 

 

          É um sistema eletrônico de transmissão de imagens e som de forma 

instantânea. Funciona a partir da análise e conversão da luz e do som em ondas 

eletromagnéticas e de sua reconversão em um aparelho – o televisor – que recebe 

também o mesmo nome do sistema ou pode ainda ser chamado de aparelho de 



TV. O televisor ou aparelho de TV capta as ondas eletromagnéticas e através de 

seus componentes internos as converte novamente em imagem e som. 

          O primeiro sistema semi-mecânico de televisão analógica foi demonstrado 

em fevereiro de 1924 em Londres, posteriormente, imagens em movimento em 30 

de outubro de 1925.Os primeiros aparelhos de televisão eram rádios com 

dispositivo que consistia num tubo de néon com um disco giratório mecânico que 

produzia uma imagem vermelha do tamanho de um selo postal. O primeiro serviço 

de alta definição apareceu na Alemanha em março de 1935, mas estavam 

disponíveis apenas 22 salas públicas. Uma das primeiras grandes transmissões de 

televisão foi a dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim; aumentando-se após a 

Segunda Guerra Mundial devido aos avanços tecnológicos surgidos com as 

necessidades da guerra e a renda adicional disponível; na época, os televisores 

custavam o equivalente a 7000 dólares atuais e havia pouca programação 

disponível. E em 1954 surgiu a televisão a cores, na rede norte-americana NBC. 

          A televisão em sua forma original é até hoje mais popular, envolve a 

transmissão de som e imagem em movimento por ondas de radiofreqüência (RF), 

que são captadas por um receptor que é o televisor, sendo neste sentido que é 

uma extensão de rádio. A primeira transmissão no Brasil aconteceu no dia 18 de 

setembro de 1950, na TV Tupi de São Paulo, sendo o quarto país a possuir uma 

emissora de televisão. Pouco tempo depois, em 20 de janeiro de 1951, é 

inaugurada a TV Tupi no Rio de Janeiro. Logo depois, surgiram várias outras 

emissoras como TV Paulista no ano seguinte, e logo depois em 1953 foi fundada a 

Rede Record de Televisão na cidade de São Paulo, e em abril de 1965 foi fundada 

no Rio de Janeiro a Rede Globo de Televisão, que hoje se tornou a maior rede de 

televisão do Brasil, também com alcance em todo mundo pelo Globo Internacional. 

Tudo era ao vivo na TV brasileira dos anos 1950, o videoteipe só surgiram anos 

depois. Como não havia profissionais especializados em televisão, os redatores de 

rádio eram chamados em grande quantidade, o que deu à TV brasileira uma cara 

de “rádio com imagem” em seu início. Hoje não é fácil encontrar registros de 

imagens, vídeos e documentos sobre o surgimento da TV em nosso país. Nos dias 

atuais, a TV é um meio de comunicação mais acessível e que expressa de vários 

formas os vários tipos de comunicação, sendo principalmente, através da imagem. 

  

7. CINEMA 



 

O Cinema, abreviação de cinematógrafo, é a técnica de projetar fotogramas 

de forma mais rápida e sucessiva para criar a impressão de movimento, bem como 

a arte de se produzir obras estéticas, narrativas ou não, com esta técnica.O cinema 

é possível graças à invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumiére no final do 

século XlX. Em 28 de dezembro de 1985, no subterrâneo do Grand Café, em Paris, 

eles realizaram a primeira exibição pública e paga de cinema em uma série de dez 

filmes, com duração de 40 a 50 segundos cada, já que os rolos de película que 

tinham eram de quinze metros de comprimento. Os filmes até hoje mais conhecidos 

desta primeira sessão chamavam-se “A saída dos operários da Fábrica Lumiére” e 

“A chegada do trem à estação Ciota”, cujos títulos exprimem bem o conteúdo. 

Apesar também de existirem registros de projeções um pouco anteriores a outros 

inventores, o cinema expandiu-se, a partir de então por toda França, Europa e 

Estados Unidos, através de cinegrafistas enviados pelos irmãos Lumiére para 

captar imagens de vários países. Estabelecer marcos históricos é sempre perigoso 

e arbitrário, particularmente, no campo das artes. Inúmeros fatores concorrem para 

o estabelecimento de determinada técnica, seu emprego, práticas associadas e 

impactos numa cultura. A questão de saber quem inventou o cinema é 

problemática. Hoje em dia, o cinema se baseia em projeções públicas de imagens 

animadas. O cinema nasceu de várias inovações que vão desde o domínio 

fotógrafo até a síntese do movimento utilizando a persistência da visão com a 

invenção de jogos ópticos. 

          Baseado na invenção de Edison, Auguste e Louis Lumiére inventaram o 

cinematógrafo, um aparelho três em um sendo câmara, impressora e projetor. Em 

1895, foi organizado uma exibição pública paga de filmes, a primeira projeção 

pública paga, sendo a exposição um sucesso; comumente conhecida como o 

nascimento do cinema, mesmo que os irmãos Lumiére não tenham reivindicado 

para  a invenção de tal feito. Porém as histórias americanas atribuem um maior 

peso ao americano Thomas Edison pela invenção do cinema. Em Hollywood 

existiam vários outros lugares que investiam no cinema e contribuíam para seu 

desenvolvimento. No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente 

falado. No resto do mundo, por razões econômicas, a transição do mundo para o 

falado foi feito mais lentamente. 

  



8. INFORMÁTICA 

 

A informática desde seu surgimento vem se evoluindo cada vez mais 

abrangendo toda a sociedade em todo contexto. O primeiro computador digital, o 

ENIAC, foi inaugurado em fevereiro de 1946 durante a segunda guerra mundial e 

nos primeiros anos da década de 1950 várias máquinas foram construídas. Elas 

eram todas diferentes e todas artesanais. Em 1950 começou então a produção dos 

primeiros computadores que eram baseados em válvulas e nos dez anos 

seguintes, os computadores transistorizados. A partir de 1970 aumenta o uso de 

circuitos integrados e em 1978 inicia-se a era dos computadores baseados em 

micro-processadores que dominou o mercado até hoje. Com a miniatura dos 

hardwares, eles se tornaram mais baratos e teve a introdução dos computadores 

pessoais. Em 1990, os microcomputadores de redes locais se tornaram 

computadores pessoais integrados numa rede local com vários servidores dos mais 

diferentes serviços (em geral os servidores são estações de trabalho, ou 

computadores de alto desempenho); estando esta rede local conectado à rede 

mundial (Internet), sendo que qualquer dos computadores na internet possa trocar 

informações em grande quantidade e com grande eficiência. Hoje, a internet é a 

mais nova mídia do momento; como meio de comunicação, contribui para interligar 

as pessoas no mundo todo, diminui a distância de tempo e espaço e reduz o custo 

em relações ao telefone ou qualquer outro meio, sendo um importante meio de 

comunicação; mas não podemos compará-los com outros veículos de comunicação 

como rádio e televisão. Dentro desse meio da internet não há possibilidade de 

monitoração total das mensagens, podendo as pessoas das mais diferentes 

classes sociais expressarem as mais diferentes opiniões sem serem coibidos por 

isso. Com sua grande velocidade na circulação de informação e a facilidade do seu 

acesso, pode-se falar e considerar fatos sem maiores questionamentos sobre a 

formação de uma cultura global, onde a troca de conhecimento a ser produzida 

será entre pessoas a partir de seus interesses específicos. 

Atualmente, existem cerca de dois milhões de domicílios (sete milhões e 

meio de pessoas) e deste potencial, está abrangido pelo uso de computadores, o 

dobro do número de conexões à rede. Essas conexões estão localizadas muitas 

vezes em domínio de empresas, escolas e outras instituições, além dos provedores 



comerciais de acesso.Nas escolas, quando falamos em tecnologia, pensamos 

imediatamente em computadores, vídeos, softwares e internet, que sem dúvida são 

as mais visíveis e que influenciam os rumos da educação. Nas escolas são 

utilizadas inúmeras tecnologias presenciais que facilitam as pesquisas e a 

comunicação estando fisicamente juntas; e virtuais que, mesmo estando distantes 

fisicamente, nos permitem acessar informações e nos mantém junto de uma outra 

forma. O computador começou a ser utilizado antes na secretaria do que na sala de 

aula; havendo um esforço que esteja em todos os ambientes e de forma cada vez 

mais integrada. Existem no mercado programas de gestão tecnológica que 

integram todas as informações que dizem respeito aos alunos, famílias, 

professores, funcionários, fornecedores e do ponto de vista pedagógico, bancos de 

informações para a aula, para as atividades de professores, dos alunos, biblioteca 

virtuais etc. Todo esse conjunto de informações costuma circular primeiro numa 

rede interna, chamado intranet, onde alunos, professores e pais podem ter acesso. 

No segundo momento a intranet se conecta com a internet, onde se abre para o 

mundo através de uma página na internet, com a finalidade de facilitar a 

comunicação entre todos os participantes da comunidade escolar. Já a 

comunicação da internet no meio empresarial está cada vez se tornando mais 

comum, onde está conectada a uma rede que facilita a expansão no mercado de 

trabalho. Percebendo a eficácia dos computadores, as empresas utilizam as 

máquinas no uso interno, facilitando o trabalho para o controle de estoque, 

produtividade, pessoal etc. A partir daí, os conceitos de organização e eficiência 

foram sendo colocados em prática dentro das empresas que adotaram as novas 

tecnologias. O crescimento do comércio eletrônico tem avançado em alta 

velocidade e as empresas vão percebendo a importância de entrar nesse novo 

mercado; a competitividade do mercado global vê a internet como um espaço 

valioso onde estão conectadas as redes, onde as organizações atingem uma 

visualização maior de seus negócios pelos seus clientes. A comunicação 

empresarial realizada via internet encontra neste momento a sua função; ou seja, 

além de realizar a comunicação da empresa com seu público alvo, com seu público 

já conquistado, deverá construir e manter uma boa imagem da organização frente 

aos novos potentes públicos que surgem dentro da teia de alcance internacional. 

Sendo a informática através de seus meios um aliado muito forte na comunicação, 



deve estar sempre atualizado, para que possamos obter cada vez mais 

conhecimento, seja em qualquer lugar que ela se encontre. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

            A comunicação se torna cada vez mais importante nos dias atuais. Quem 

se comunica bem tem mais possibilidade de sucesso. Com o avanço da tecnologia, 

é importante estar atualizado, procurando sempre se aperfeiçoar e transmitir, de 

maneira clara, a mensagem para que o interlocutor entenda e vice-versa. Havendo 

uma boa comunicação, haverá sempre um bom entendimento. 

            A necessidade de que uma boa comunicação aconteça é primordial para 

que as organizações tenham sucesso no mundo empresarial; quando imprecisa, 

ambígua e insuficiente gera a ruína de muitos empresários. A comunicação 

expressa pensamentos, idéias e sentimentos que são compreendidos por outras 

pessoas por meio de expressões faciais, gestos ou outros sinais corporais. Ela 

acontece de maneira que haja percepção, expectativas, informações e fazem-se 

exigências. 

         Nas organizações, a comunicação empresarial; na publicidade, a 

comunicação através da propaganda; no cinema e na TV, a comunicação através 

da imagem; no rádio, a comunicação através da linguagem; no jornal, a 

comunicação através da escrita; na informática, a comunicação moderna através 

de mensagens; atualmente todos são meios de comunicação cada vez mais 

freqüentes e necessários na vida do homem. É necessário estar sempre atento, 

para que a comunicação ocorra de forma adequada, mantendo contatos com o 

próximo e que justifiquem uma boa utilização deste meio inovador e imprescindível 

à vida humana. 
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RESUMO 

 

O trabalho tem como finalidade analisar as implicações práticas da reestruturação 
produtiva para a classe trabalhadora, no que diz respeito ao seu caráter político e 
mobilizador, a fim de efetivar uma organização sindical ofensiva e compatível com 
o atual quadro organizacional do trabalho e do capital. Desenvolver-se-á uma 
análise conclusiva a partir das contribuições teóricas de Gramsci, sobre a 
necessidade de se efetivar a formação intelectual e política dos trabalhadores como 
condição indispensável para que os mesmos sejam capazes de olhar crítica e 
conscientemente suas reais condições históricas de existência. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to analyze the practical implications of the productive 
restructuring of the working class, in terms of political features and mobilization 
features, in order to make effective a proactive labor union also compatible with the 
present organizational situation of work and capital. A conclusive analysis will be 
developed starting from the theoretical contributions of Gramsci, about the necessity 
of boosting intellectual and political formation of workers as an indispensable 
condition so that themselves will be able of looking crictically and consciously to the 
real conditions of existence. 
 
Key-words : productive restructuring; union; flexible accumulation; organic 
intellectuals.  
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 A idéia do presente artigo parte-se do pressuposto de que seja possível a 

construção de uma unidade intelectual-moral dos trabalhadores através da 

efetivação de um projeto político-pedagógico contra-hegemônico. Isso implica, na 

verdade, operar uma ratificação dos preceitos teóricos desenvolvidos por Gramsci 

no que tange à formação dos intelectuais orgânicos, seu comprometimento com a 

formação intelectual dos trabalhadores e, no extremo, seu engajamento político 

para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

 É necessário frisar que não se trata de desenvolver uma análise que esgote 

a discussão sobre as conseqüências da reestruturação produtiva e das novas 

relações de produção para as organizações sindicais. Procurar-se-á compreender 

como as organizações sindicais têm se posicionado diante da atual fase do capital; 

a partir daí, acredita-se que seja possível apontar algumas possibilidades de 

rearticulação política contra-hegemônica dos trabalhadores, fundamentando-se a 

partir das contribuições teóricas de Gramsci. 

 Portanto, embora o trabalho proposto ouse em termos de análises e 

conclusões, certamente ficarão questões pouco aprofundadas em conseqüência da 

finalidade acadêmica do trabalho. Trata-se, pois, de uma primeira tentativa de 

leitura sobre as configurações apresentadas pelas organizações trabalhistas na 

atual conjuntura, bem como, de uma tentativa de sugerir indicativos que direcionem 

os trabalhadores no sentido inverso da lógica do capital. 

 

1.  O SINDICALISMO SOB A LÓGICA DA ACUMULAÇÃO FLEXÍ VEL 

 O processo histórico de intensificação da produção de mercadorias para a 

permutação e, conseqüentemente, a progressiva complexificação do processo de 

troca são os primeiros indícios da lógica do capital e do modo de produção 

capitalista que subordina o homem, às necessidades humanas e ao trabalho. 1 

 A estrutura organizacional do capital se efetiva no controle das relações 

sociais, na tentativa de adaptar os indivíduos a sua lógica e na orientação de sua 

estrutura rumo à expansão e a acumulação. Nesse sentido, segundo Antunes 

(1999, p.23), “o capital constitui uma poderosíssima estrutura de organização e 

                                                
1 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Vol. 1. 18ºed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. p 57-105. Nesta obra, Marx faz uma análise, dentre outras, sobre o desenvolvimento do processo de troca 
e da produção de mercadoria como valor-de-uso e valor-de-troca. 



controle do metabolismo societal, à qual todos, inclusive os seres humanos, devem 

se adaptar”. 

 A lógica de expansão-acumulação permeia o capitalismo desde seus 

primeiros sinais enquanto modo de produção dominante. 1 Tal lógica opera, como 

condição imprescindível para sua existência, uma inversão de prioridades através 

da cisão entre a produção voltada para o atendimento das necessidades humanas 

e a produção voltada para a sua auto-reprodução. 

 Na contemporaneidade, a expansão do mercado enquanto característica 

marcante do processo de globalização tem apresentado aspectos extremamente 

destrutivos para a sociedade, especialmente para a classe trabalhadora, e uma 

situação de crise estrutural extrema para o próprio capital. 

 A crise do modo de produção taylorismo-fordismo a partir da década de 70, 

demandou um processo de reorganização do sistema ideológico e político de 

dominação no interior da produção capitalista, do qual o neoliberalismo é a 

expressão evidente. 

 Para tanto, iniciou-se um processo de reestruturação produtiva, 2 que se 

caracterizou pelo aumento do desemprego estrutural, aprofundamento da 

diferenças entre países ricos e pobres, desarticulação das organizações sindicais e 

dos movimentos sociais de massa, aumento da pobreza e das injustiças sociais e 

desregulamentação dos direitos trabalhistas através do estabelecimento de 

contratos de trabalhos mais flexíveis, da redução do emprego regular e da 

intensificação do trabalho parcial, temporário, subcontratado e informal. 

 Por outro lado, desenvolve-se uma secundarização do papel do Estado nas 

questões de produção e como provedor de políticas públicas, ao mesmo tempo em 

que o capital lhe exige uma postura ofensiva diante das mobilizações sociais e 

trabalhistas. Como afirma Katz (1995, p.101): O Estado é cada vez mais obrigado a 

se limitar a tarefas de contenção da força de trabalho organizada e outros 

movimentos sociais. O Estado perde sua capacidade de investir em políticas 

públicas e sociais, mas permanece cobrindo as perdas dos grandes grupos 

corporativos e do capital financeiro. 

                                                
1 Id. Ibid, p. 177-206. 
2 KATZ, C. e BRAGA, Ruy. Novas tecnologias: crítica da atual reestruturação produtiva. São Paulo: Xamã, 
1995. p. 109-122. 



Deve-se dizer que a reestruturação das forças produtivas, através de 

tecnologias de automação programáveis, com base na microeletrônica, e uma 

variedade de novos métodos e modelos de organização da produção e das 

relações produtivas, refere-se a “um processo de organização do trabalho cuja 

finalidade essencial, real, é a intensificação das condições de exploração da força 

de trabalho, reduzindo muito ou eliminando tanto o trabalho improdutivo, que não 

cria valor, quanto suas formas assemelhadas” (Antunes, 1999. p. 53). Por conta 

disso, a difusão da automação flexível aumentou o desemprego estrutural 

proporcionando ao capital uma considerável economia quanto ao emprego de 

forças de trabalho e, conseqüentemente, diminuindo os custos da produção e 

aumentando a produtividade. 

 Neste sentido, intensificou-se a exploração do trabalhador e concentrou-se 

maior ‘poder de decisão’ aos técnicos, aumentando paulatinamente o ritmo de 

produção através da integração de tarefas e da homogeneização de atividades. 

 De outra feita, o emprego das novas tecnologias acaba por servir, também, 

ao objetivo político de alterar a relação de forças entre capitalistas e trabalhadores. 

Exemplo disso é a produção descentralizada internacionalizada que cria trabalhos 

externos e terceirizados os quais resultam, para os trabalhadores, na 

desmobilização do poder de atuação e de intervenção das organizações sindicais. 

 Some-se a isso uma forte tendência de empobrecimento intelectual das 

atividades produtivas, o que acarreta um barateamento da força de trabalho e um 

aumento do controle do capital sobre o trabalho, ou seja, a acumulação flexível tem 

contribuído para um “progressivo afastamento da capacidade humana em intervir 

diretamente no processo produtivo” (KATZ, 1995. p. 115). 

 Em geral, esse conjunto de mudanças traduz-se para a classe trabalhadora 

num exorbitante aumento da de sindicalização, sucateamento dos sindicatos e 

vulnerabilidade coletiva dos trabalhadores por conta da mobilidade nacional e 

internacional do capital, além da diminuição dos direitos trabalhistas. 

 Paralelo a isso, há um significativo aumento de sindicatos atrelados a 

empresas, fato esse que reflete a total inércia política dessas organizações diante 

das novas condições de trabalho vividas atualmente pela classe trabalhadora: 

Esta nova modalidade de subalternidade política traduz uma realidade onde o 

movimento de massa dos trabalhadores organizados não consegue responder à 

altura aos desafios impostos pela estratégia de grande período-revolução passiva 



das forças produtivas empreendida pelas classes dominantes a partir de meados 

dos anos 70. Num período de ‘crise de lucratividade’, os operários ‘optam’ entre 

corte de salários e conquistas sociais ou a perda do emprego (KATZ, 1995. p. 121). 

Todavia, a despeito dessa configuração apática que as organizações 

sindicais tem apresentado entender a realidade do trabalho na atualidade implica 

ter clareza que a reestruturação produtiva do capital desencadeia diversificadas 

formas de relações de trabalho, formais e informais, o que demanda uma urgente e 

profunda reestruturação das organizações trabalhistas. 

 Nesse sentido, parafraseando Antunes, a classe-que-vive-do-trabalho 1 não 

se restringe àqueles que desenvolvem atividades manuais, mas inclui a totalidade 

de trabalhadores assalariados. Portanto, uma vez que, indistintamente, o conjunto 

dos trabalhadores (sobre) vive sob a mesma lógica capitalista, a classe 

trabalhadora abarca os proletariados precarizados, o trabalho feminino e os 

trabalhadores excluídos do processo produtivo. 

 É evidente, portanto, a dificuldade política de articulação dos sindicatos para 

incorporara as diversas tendências e ramificações de trabalho que têm surgido em 

função da incapacidade do mercado formal de absorver a grande massa de 

trabalhadores desempregados que aumentam os índices do ‘exército de reserva’. 2 

 A  exemplo disso, o trabalho feminino vem sendo gradativamente 

incorporado ao processo produtivo, de forma mais intensa nos setores precarizados 

e desregulamentados.  

É importante frisar que a utilização do trabalho da mulher não se dá em pé de 

igualdade com o trabalho masculino, fato este que é comprovado quando se 

compara a política de remuneração, os direitos de condições de trabalho e as 

atividades distintamente desenvolvidas por homens e mulheres. A configuração 

atual de incorporação da mulher no mercado de trabalho aponta para uma 

intensificação da exploração do trabalho feminino e a priorização do trabalho 

masculino no desenvolvimento de atividades que requerem potencial intelectual. 3 

                                                
1 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. São Paulo: 
Bomtempo, 1999. p.101. A expressão ‘classe-que-vive-do-trabalho’ é utilizada por Ricardo Antunes com o 
objetivo de conferir validade contemporânea ao conceito marxiano de ‘classe trabalhadora’. 
2 MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Vol. 1. 18ºed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. p 121. 
3 Id. Ibid., p. 105-111. Esses fatos são evidenciados por Ricardo Antunes a partir de dados extraídos da 
pesquisa sobre divisão sexual do trabalho no Reino Unido desenvolvida por Anna Pollert. 



 Dentro dos sindicatos, as experiências evidenciam um processo de exclusão 

das mulheres e uma tendência de resistência ao seu engajamento sindical. Esses 

organismos historicamente liderados por homens, têm apresentado grande 

dificuldade de democratizar os espaços de participação e, portanto, de entender 

que a construção do projeto político social hegemônico contra o capital é causa 

comum de todos os trabalhadores e que as diferenças de gênero e as 

incompatibilidades valorativas são ínfimas diante do crescente processo de 

espoliação, exploração e pauperização da classe trabalhadora. 

 Entretanto, essas dificuldades das organizações sindicais de mobilização e 

aglutinação da luta trabalhista contra a exploração do capital não se dá apenas em 

relação à mulher trabalhadora. Há uma extensa diversidade de trabalhadores 

assalariados em situações distintas de exploração, precarização e exclusão, que 

estão à margem de todas as formas de organização social em conseqüência de um 

penoso processo de corporativização das organizações trabalhistas. Com isso, 

perde-se de vista a luta geral do trabalhador contra o capital, fragmentam-se as 

estratégias de combate ao modo de produção capitalista e, conseqüentemente, 

distancia-se cada vez mais, a possibilidade de transformação da sociedade. 

 Por outro lado, a crescente transnacionalização do capital e do trabalho 

desafia as organizações trabalhistas, em proporções gigantescas, a superar seus 

limites corporativistas e excludentes para articular uma luta do trabalho contra o 

capital em nível mundial. Isso evidencia que, enquanto os organismos sindicais 

contemporâneos estiverem estruturados sob uma base tradicional e burocrática, 

não terão condições de construir um projeto social contra-hegemônico: 

Assim, como o capital é um sistema global, o mundo do trabalho e seus desafios 

são também cada vez mais transnacionais, embora a internacionalização da cadeia 

produtiva não tenha, até o presente, gerada uma resposta internacional por parte 

da classe trabalhadora, que ainda se mantém predominantemente em sua estrutura 

nacional, o que é um limite enorme para a ação dos trabalhadores (ANTUNES, 

1999, p. 115). 

Por conta disso, os sindicatos precisam estudar estratégias de organização 

que burlem a tendência atual do mercado de utilizar menos trabalho estável e mais 

o trabalho parcial e terceirizado. Essa tendência implica que os sindicatos 

compatibilizem, ao mesmo tempo, reivindicações distintas e militâncias atuantes e 

inconstantes. 



 Lamentavelmente, a luta pela vida e por trabalhos mais dignos tem 

estimulado o individualismo e transformado o acesso ao trabalho numa questão 

competitiva, na qual quem tem mais qualificação está mais a frente na fila de 

espera. Gradativamente, o capital tem transformado o acesso ao trabalho numa 

política seletiva, e o que seria motivo comum de união e luta dos trabalhadores 

torna-se o imperativo de sua desarticulação. 

 As novas formas de organização técnica e política do trabalho criam a falsa 

idéia de que a produção está se democratizando e viabilizando uma maior 

participação do trabalhador nos processos de decisão. No entanto, está na verdade 

estabelecendo relações produtivas de total subordinação e induzindo os 

trabalhadores a assumir uma relação de fidelidade aos objetivos capitalistas. Faz-

lhes dedicar a alma, o corpo, a inteligência e a subjetividade em prol da expansão 

do capital e, conseqüentemente, da sua própria exploração. 

 

2.  DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE À LUTA CONTRA A EXPLOR AÇÃO 

 As relações de trabalho são historicamente estabelecidas de acordo com as 

conveniências político-econômicas que permeia as relações sociais e de produção. 

De forma geral, as atividades desenvolvidas pelos indivíduos nas relações de 

produção denotam o papel que esses exercem na sociedade. 

 À classe subalterna cumpre desenvolver atividades braçais, rotinizadas e 

repetitivas, que não exijam competência intelectual. À classe dominante cabe o 

planejamento do processo produtivo e a liderança hegemônica sobre o conjunto 

social. 1 Essa dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual revela um 

processo histórico de brutalização do homem e de vulgarização do trabalho 

enquanto meio pelo qual este produz sua existência, cria conhecimento, constrói a 

história e se objetiva enquanto sujeito social. 

 O trabalho enquanto atividade inerente à própria existência humana tem 

sido, na história da sociedade capitalista, suplantado pela lógica do acúmulo de 

capital, de altas taxas de lucro, de máximo aproveitamento da produção. O modo 

de produção capitalista repousa sob uma lógica na qual a utilização do trabalhador 

como objeto descartável é justificável quando o que está em jogo é manter a 

                                                
1 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais. O princípio educativo in Cadernos do cárcere, volume 2. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 17-20. 



hegemonia da classe burguesa e do capital em contraposição a qualquer outra 

possibilidade de organização social. 

 Isso se evidencia pelo alto índice de desemprego estrutural, da precarização 

do trabalho, do subemprego, do trabalho instável e da crescente substituição do 

trabalhador pelas máquinas. Esse processo, no extremo, amplia as diferenças 

sociais, a miséria, a criminalidade e desumaniza a vida para aqueles que são 

desprovidos dos meios imprescindíveis para uma existência digna. 

 A hegemonia da classe dominante se dá pelo fato de que essa controla o 

poder material e o poder intelectual, já que possui as condições materiais e 

conceituais para a elaboração do conhecimento, restando apenas à submissão 

àqueles que são desprovidos dos meios de produção material e intelectual. Ora, se 

o controle das decisões sobre os meios de produção material e sobre os aspectos 

que caracterizam a formação humana na sociedade capitalista é um privilégio da 

classe dominante, nada mais natural que essa providencie a seleção dos que 

devem e podem ter acesso a uma formação intelectual, de forma a não 

comprometer seus status quo, mantendo a distância entre os que fazem e os que 

pensam. 

 Visualizando o atual quadro da educação formal a partir desse preceito, 

percebe-se uma tendência de cristalização da idéia de que a massa popular é 

incapaz de produzir conhecimento e de desenvolver atividades intelectuais. Essa 

concepção tem legitimado certas posturas de se nivelar por baixo a formação da 

população em condições sociais desfavoráveis, ou seja, a classe dominante tem 

perpetuado à lógica da ‘incompetência intelectual’ dos menos favorecidos e 

evidentemente, investidos numa política educacional que cria um ambiente escolar 

fadado ao fracasso e que comprove a ‘incapacidade’ da classe trabalhadora, 

relegando-a a subserviência e à marginalização social. 

 Nesse sentido, evidencia-se a necessidade do resgate da dignidade humana 

e do potencial criador e transformador do trabalho humano através de um projeto 

político-pedagógico que viabilize uma educação para o exercício da cidadania, para 

a formação de sujeitos críticos e conscientes, capazes de desenvolver uma ação-

reflexão sobre suas condições reais de existência e, a partir de uma ação contra-

hegemônica, vislumbrar a possibilidade de transformação da realidade. 

 Para Gramsci (2000, p. 53), o desafio que se põe à criação de intelectuais 

orgânicos da classe trabalhadora é a necessidade de: 



 

Elaborar criticamente a atividade intelectual que cada um possui em 
determinado grau de desenvolvimento, modificando sua relação 
com o esforço muscular-nervoso no sentido de um novo equilíbrio e 
fazendo com que o próprio esforço muscular-nervoso, enquanto 
elemento de uma atividade prática geral, que inova perpetuamente 
o mundo físico e social, torne-se fundamento de uma nova e 
integral concepção de mundo. 
 
 

Faz-se necessário, portanto, um projeto político-pedagógico que desvele as 

‘verdades’ alienantes impostas pela classe dominante, que supere a concepção 

cristalizada de que a massa popular é incapaz de produzir e assimilar 

conhecimentos; que perceba no trabalho, como princípio educativo, a possibilidade 

da práxis que recoloca o homem na condição de sujeito; que evidencie o teor 

dialético das relações sociais históricas, pois é nas contradições sociais que o 

trabalhador deve se perceber enquanto explorado, despertando para a 

necessidade de organizar-se e contrapor-se ao poder capitalista. 

 Isso demanda, no entanto, a superação do que Gramsci chamou de ‘crise 

escolar’, a qual é proveniente da organização caótica, diferenciada e particularizada 

da estrutura escolar que pousa sobre um alicerce frágil, sem princípios claros e 

precisos. 

 É interessante perceber que a crise do ensino escolar (elitista) na atualidade 

ou a política de formação dos intelectuais é, na verdade, resquício de uma herança 

histórica escolar que se baseava na instrução diferenciada (clássica e instrumental) 

para as classes dominantes e dominadas e, no extremo, uma crise cultural 

orgânica de proporções mais amplas: 

A tendência hoje, é a de abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ (não 

imediatamente interessada) e ‘formativa’, ou conservar delas tão-somente um 

reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que 

não devem pensar em se preparar para um futuro profissional, bem como a definir 

cada vez mais escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e 

sua futura atividade são predeterminados (GRAMSCI, 1978. p. 118). 

Portanto, a superação da crise em que se encontra a educação só poderá 

ser efetivada a partir de uma reconfiguração da estrutura escolar, da 

implementação de uma ‘escola única’, direcionada para todos os indivíduos 

indiscriminadamente, na qual a formação dos educandos seja pautada sobre 



princípios teóricos de cultura geral, humanista e formativa, que possibilite a todos 

os homens, o desenvolvimento de suas potencialidades técnicas e intelectuais e, 

no extremo, leve-os a compreender as estruturas da exploração capitalista e 

construir, historicamente, as condições para sua superação. 

 Sendo a educação assim organizada, será possível proporcionar uma 

inserção dos educandos na atividade político-social de seu meio a fim de que esses 

adquiram maturidade intelectual para uma práxis consciente e desenvolvam uma 

atitude reflexiva e transformadora frente à realidade. Trata-se, pois, do exercício 

crítico-intelectual para a superação do senso comum e desenvolvimento de uma 

postura política consciente. 

 Para Gramsci, uma primeira atitude filosófica pode ser entendida como 

“criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa torná-la unitária e 

coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais 

desenvolvido” (1986, p.12). 

 Tal elaboração crítica pressupõe ter consciência daquilo que se é cultural e 

historicamente. Daí a coerência da afirmação “gramsciana” de que não se tem 

consciência da própria historicidade: não é possível ao homem tornar-se sujeito de 

sua própria história sem conhecer o legado que lhes foi conferido pelas gerações 

passadas e a conjuntura social, política e cultural na qual se encontra. 

 Nesse sentido, uma classe social torna-se cultural e organicamente 

organizada à medida que analisa a realidade a partir da socialização crítica dos 

conhecimentos filosóficos já elaborados, criando, assim, uma base moral e 

intelectual sobre a qual os homens possam construir a história: 

O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar 

coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato ‘filosófico’ bem 

mais importante e ‘original’ do que a descoberta, por parte de um ‘gênio filosófico’, 

de uma verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais 

(GRAMSCI, 1986, p. 13-14). 

Todavia, a organicidade de um pensamento e a solidez cultural de uma 

classe social só é possível numa relação orgânica entre os intelectuais e a massa 

popular. Isso significa que a construção de uma ‘consciência de classe’, de um 

‘bloco social e cultural’ só pode ser efetivada através da unidade teoria-prática, da 

identidade dos intelectuais com as causas populares e de uma filosofia de práxis: 

 



A filosofia da práxis não busca manter os ‘simplórios’ na sua filosofia primitiva do 

senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida 

superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simplórios 

não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível inferior 

das massas, mas justamente para forjar o bloco intelectual-moral, que torne 

politicamente possível um progresso intelectual de massa e não apenas de 

pequenos grupos intelectuais (GRAMSCI, 1986. p. 20). 

 É importante ressaltar que a consciência política é condição indispensável 

para que os indivíduos se sintam parte integrante de determinada classe social e 

para o desenvolvimento da consciência, na qual, segundo Gramsci, se dá de fato, a 

unidade teoria-prática. Nesse sentido, a autonomia política da classe trabalhadora 

só será possível à medida que ela construir uma base intelectual, cultural e moral 

para se organizar enquanto grupo social hegemônico e desenvolver ações que 

permitam uma transformação da realidade social. 

 A despeito da formação eminentemente técnica exigida pelo capital, a qual, 

na verdade, deve ser vista como um instrumento de luta dos trabalhadores contra o 

desemprego e o trabalho precarizado e subcontratado, urge a necessidade de que 

as organizações sindicais invistam na formação política e intelectual dos 

trabalhadores fora do ambiente escolar formal. 

 Conforme Gramsci, isso é condição indispensável para forjar o bloco 

intelectual moral dos trabalhadores que, por sua vez, é o imperativo político à 

organicidade da classe trabalhadora. É necessário, portanto, burlar a ideologização 

política que a escola formal opera nos trabalhadores no ato de sua formação, já 

que sua base curricular pauta-se na mera competência técnica e mecanicista. 

 Todavia, uma vez que para a estrutura político-ideológica do sistema 

capitalista não interessa a formação intelectual da massa popular, eis que os 

próprios dominados, através de suas formas de organização sindical e social, 

devem providenciar o seu acesso a conhecimentos que lhes possibilitem uma 

análise crítica e consciente da realidade. 

 Dessa feita, cabe aos sindicatos, aos movimentos populares e seus 

intelectuais1 a construção e efetivação de um projeto político-pedagógico que 

                                                
1 Nesse grupo se inserem as lideranças políticas de esquerda, profissionais da educação e de outras áreas do 
conhecimento, que sejam comprometidos com as causas trabalhistas, intelectuais orgânicos dos mais diversos 



proporcione, no interior dessas organizações, a formação intelectual e crítica dos 

trabalhadores que não tiveram acesso a leituras filosóficas que lhes fizessem 

pensar as relações sociais e de produção, as contradições sociais delas 

provenientes e a luta de classes travada, a partir daí, entre proletários e 

capitalistas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Levar a cabo um projeto de tais proporções demanda um alto grau de 

engajamento e comprometimento político das lideranças sindicais e dos próprios 

trabalhadores. Portanto, o grande e primeiro desafio é superar a apatia política em 

que se encontram os sindicalistas devido a atual configuração das relações de 

produção e do trabalho. 

 Não se trata de uma tarefa simples. Vencer a inércia política dos 

trabalhadores significa superar a visão imediatista e reducionista que a luta pela 

sobrevivência causa nos trabalhadores frente à insegurança, o desespero e o 

sofrimento em função da total instabilidade do mundo do trabalho. 1 

 Por conta disto, é necessário analisar a crise do trabalho em proporções 

mundiais, pois o risco do desemprego e do subemprego é uma realidade sentida 

pela maioria da população mundial. Isso demonstra, em tese, que uma mobilização 

internacional dos trabalhadores pode criar uma situação insustentável para o 

capital, visto que não há produção sem força de trabalho, obrigando-o a repensar 

as relações de produção sob a ótica do trabalhador. 

 Por fim, é importante frisar que os indicativos aqui levantados devem ser 

tomados como um primeiro ensaio de reflexão sobre a urgência de uma ação 

ofensiva dos trabalhadores contra o capital e as precárias condições de existência 

e de trabalho a que estão submetidos. 

 O caráter preliminar desses indicativos revelam a necessidade de se 

fomentar e amadurecer essas questões através de um amplo debate sobre a 

                                                                                                                                                 
movimentos populares, líderes sindicais e tantos outros que assumem uma postura político-ideológica de 
oposição ao sistema capitalista. 
1 FARIA, J. Henrique. Trabalho, tecnologia e sofrimento: as dimensões desprezadas do mundo do trabalho. 
Curitiba: UFPR, 1995. p. 14-18. Nesse trabalho, Faria discorre sobre as conseqüências morais, físicas e 
psíquicas da reestruturação produtiva para os trabalhadores. 



relevância política de se efetivar um processo de rearticulação da luta dos 

trabalhadores. 

 Para tanto, é preciso que se estabeleça um diálogo entre as organizações 

sindicais, os trabalhadores, os intelectuais e os diversos movimentos populares, a 

fim de que a luta seja unificada e direcionada para a conquista de objetivos 

comuns. 

 É necessário, portanto, que se compreenda as injustiças sociais, o 

desemprego e as desigualdades sociais como conseqüências da lógica do sistema 

capitalista contra todos os que são desprovidos dos meios de produção. 

 Nesse sentido, a luta contra o capital não é só dos indivíduos que estão 

desempregados, ou daqueles que vivem em estado de miséria absoluta, ou, ainda, 

daqueles para quem a justiça não chefa, mas sim de todos que, de uma forma ou 

de outra, são explorados e injustiçados para que o capital se acumule e mantenha 

sua hegemonia. 

 A idéia que aqui defendemos é o pressuposto de que a organização dos 

trabalhadores pode configurar-se em poderoso instrumento de luta, desde que se 

viabilize sua formação intelectual a fim de forjar um bloco intelectual-moral contra-

hegemônico de resistência aos interesses capitalistas. 1 Em outras palavras, é 

imperioso e urgente a viabilização de um processo de conscientização da classe 

trabalhadora, que desperte para a necessidade do engajamento popular, da 

participação política e do exercício da cidadania em busca da minimização das 

diferenças sociais e da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Entenda-se trabalhadores no sentido marxista, ou seja, todos os indivíduos que são desprovidos dos meios de 
produção e possuidores apenas de sua força de trabalho. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo o estudo de caso abordando a evolução de 
carreira dos colaboradores que desempenham funções operacionais e gerenciais 
(trabalho de execução e, também, trabalho de concepção) em empresas 
transnacionais, enfocando à avaliação do desempenho dos recursos humanos, 
assim como do acompanhamento à evolução de carreira dos mesmos. Para tal, 
será utilizado o processo de evolução da carreira profissional. 

 
Palavras-chave:  Desenvolvimento de carreira; Competências; Conhecimento 

(técnico e metodológico); Experiência (profissional, liderança e intercultural); 

habilidades (direção, foco, impacto e guia). 

 

ABSTRACT 

 

The present article has as its objective the case study of the evolution of assistants’ 

careers that perform operational and managerial functions (the execution and also 

the conception of work) at transnational enterprises, focusing on assessing the 

performance of human resources, as well as the follow-up of the progress in their 

career. In order to do that, the process of evolution of a professional career will be 

used.  

Key Words:  Career progress; competencies; technical and methodological 

knowledge; experience (professional, leadership and intercultural experience); skills 

(direction, focus, impact and guidance) 
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No mundo globalizado, contemporâneo, fala-se muito em gestão do 

conhecimento. Nunca antes da globalização tantos tiveram acesso a tantas 

informações, como por meio da Internet, Intranet e Extranet. No entanto, tais 

informações são inseridas em grande número, constantemente aumentando e 

mudando, que as organizações têm que gerir o conhecimento e o aplicar de 

maneira eficiente. 

Para que as empresas alcancem à eficiência na gestão do conhecimento é 

necessário transformar as informações em ações, planejando, controlando e 

avaliando-as constantemente. 

É condição “sine qua non” que a empresa tenha conhecimento sobre seu 

público alvo (cliente) e o mercado no qual atua. Conquanto seus funcionários 

tenham conhecimento sobre os processos utilizados pela empresa em direção à 

meta a atingir. 

Portanto, existem alguns requisitos para a gestão do conhecimento, dentre 

eles destacam-se: o planejamento estratégico (fruto do conhecimento do histórico 

da organização agregado ao planejamento de evolução a médio e longo prazo da 

organização), foco no cliente, liderança, gestão de pessoas  e gestão do processo 

objetivando à eficiência. 

Então, a maneira que as empresas acharam para acompanhar as mudanças 

constantes são as estratégias de implementação da Gestão do Conhecimento, por 

meio de facilitadores e aspectos culturais, o uso da tecnologia (banco de dados à 

disposição e TI), métricas (indicadores de como é realizada a troca de 

conhecimento), lições aprendidas e melhores práticas utilizadas no mercado 

(benchmarking). 

A empresa que consegue criar fontes de captar a informação, trabalhando-a 

e retirando o que efetivamente agregue valor, disponibilizando-a aos funcionários 

obterá maiores probabilidades de vantagem sustentável. 

O foco deste artigo é a abordagem do requisito Gestão de Pessoas, 

especificamente analisando as premissas necessárias ao desenvolvimento da 

carreira profissional e enquadramento do perfil esperado do funcionário de uma 

empresa transnacional, esta que tem por objetivo o uso da metodologia de 

identificação, aprimoramento e retenção do capital intelectual, a fim de alcançar um 



padrão de excelência, maximizar os lucros e resultados mediante a um capital de 

conhecimento de alta performance de seus colaboradores. 

A denominação de Empresa transnacional é caracterizado por ter suas 

matrizes em um determinado país e atuar em inúmeros outros. É aquela empresa 

que atua em vários países através de suas filiais. Normalmente nasce de uma 

empresa nacional com características bem definidas em função de seu país de 

origem e da comunidade onde primeiro se estabeleceu. 

Seus processos de produção e seus métodos de gerenciamento, seu estilo 

de comando, já estão muito bem definidos quando a empresa decide implantar uma 

filial em outro país. O objetivo quase sempre é a conquista de novos mercados. A 

filial será uma cópia exata da matriz em todos os detalhes. Qualquer adaptação só 

é feita em último caso. 

O nome da empresa, seu logotipo, a nacionalidade, as marcas de fantasia e 

as embalagens, não são apenas conservadas, mas exaltadas pela propaganda 

comercial, sempre que possível. A empresa filial procura estreitar ao máximo os 

laços de seus funcionários locais com a língua e os costumes da matriz. 

Os questionamentos abaixo servirão de base orientativa ao desenvolvimento 

deste artigo e as respostas aliadas à sistemática adotada pela Área de Recursos 

Humanos: 

• Quais competências são necessárias planejar para o capital humano, 

objetivando os novos e complexos cenários mercadológicos? 

• Como garantir que a organização desenvolva e mantenha as 

competências certas para a implementação da estratégia? 

• Como sabemos quais colaboradores possuem as competências 

essenciais para o sucesso do negócio? 

A qualidade dos serviços depende dos funcionários. Ao se mencionar 

retenção de clientes é imediata a associação ao conceito estratégico para 

administrar seus serviços com excelência, pois as empresas que prestam serviço 

de alto nível têm verdadeira obsessão por seus consumidores ou clientes-alvo e 

das necessidades que pretendem satisfazer, proporcionando aumento à 

rentabilidade da empresa. Desenvolvem uma estratégia exclusiva para satisfazer 



essas necessidades de tal maneira que conseguem conquistar a lealdade dos 

consumidores (IDALBERTO CHIAVENATO, 1999). 

A avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar 

o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa, sobretudo, a sua contribuição 

para o negócio da organização (PETER DRUCKER,1998). 

Para tal utilizaremos, entre outros, dados da Área de Recursos Humanos1. 

 

2. DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 
A busca da liderança competitiva exige permanente atualização das 

organizações e de seus colaboradores. 

Em todos os níveis, procura-se uma nova maneira de pensar e agir. Para 

isso, deve-se utilizar o grande potencial de conhecimentos existentes nos 

colaboradores (capital intelectual), dando se condições para seu aprimoramento, 

considerando que a empresa preferencialmente preenche as funções através do 

recrutamento interno. 

O treinamento de equipes ganha cada vez mais importância e deve dar 

suporte às mudanças e aos movimentos de melhoria contínua. 

A formação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento profissional, assim 

como a educação gerencial, se mantêm como um dos elementos fundamentais na 

gestão dos Recursos Humanos. 

 

2.1. Planejamento de Recursos Humanos e Orientação Profissional 

 

                                                
1 A razão de ser do Setor de Recursos Humanos é prover, manter e desenvolver uma política de gestão de 
pessoas, voltada para o desenvolvimento das atividades empresariais alinhadas com os Princípios da 
Empresa: (Fonte: PNQ Prêmio Nacional da Qualidade) 
♦ Os clientes guiam as ações empresarias. 
♦ As inovações moldam o futuro. 
♦ Sucesso empresarial significa: obter êxito a partir dos lucros. 
♦ Excelência em liderança promove resultados excelentes. 
♦ O aprendizado é a chave para a melhoria contínua. 
♦ A cooperação não tem limites. 
♦ Cidadania empresarial é compromisso global. 
 



A missão da área de RH é assegurar a obtenção e manutenção dos talentos 

adequados e necessários para operar os negócios no mercado, a curto, médio e 

longo prazos. Com esse propósito a área de RH tem como premissas: 

• Compatibilizar as necessidades estratégicas de Recursos Humanos da 

empresa com as aspirações profissionais dos colaboradores; 

• Garantir a contínua atualização dos sistemas de desenvolvimento de 

pessoas utilizados na empresa; 

• Propor novas ferramentas de gerenciamento de Recursos Humanos. 

Dentro desta perspectiva os gestores são incentivados a realizar o seu 

próprio plano de desenvolvimento profissional, bem como auxiliar e estimular as 

iniciativas de seus colaboradores, no que se refere às suas opções de carreira, 

promovendo um diálogo franco e aberto. 

 

2.2. Objetivos do Desenvolvimento de Carreira Profi ssional  

 

• Orientar o desenvolvimento profissional dos colaboradores; 

• Assegurar a realização de um planejamento profissional orientado; 

• Analisar a performance do colaborador; 

• Traçar um plano de desenvolvimento profissional, discutindo 

possibilidades futuras. 

Todo colaborador para evoluir pessoal e profissionalmente precisa saber 

como estão sendo observados seu desempenho e seu comportamento, ou seja, 

sua performance. Precisa também de liberdade para manifestar seus desejos de 

crescimento profissional. 

O principal objetivo da avaliação pessoal é identificar o potencial de 

desenvolvimento do colaborador para, em seguida, planejá-lo de forma objetiva e 

dirigida. 

Estes instrumentos apresentam vantagens tanto para a empresa quanto 

para o colaborador. Para o colaborador a oportunidade de receber feedback 

objetivo e a possibilidade de desenvolver de maneira mais direcionada as 

habilidades necessárias ao seu sucesso profissional. 



Para a empresa, instrumentos que apóiam e reforçam as decisões do gestor 

com relação ao desenvolvimento do colaborador, propiciam maior objetividade no 

estabelecimento do programa das medidas de desenvolvimento, garantindo 

investimentos mais seguros e, principalmente, possibilita obter pessoas cada vez 

mais adequadas e adaptadas para as funções-chave de liderança. 

 

2.3. Justificativa 

 

O desenvolvimento de carreira profissional visa estabelecer uma interface 

com o colaborador sobre sua performance atual e seus planos futuros, permitindo 

analisar a estrutura organizacional atual, realizar projeções futuras para identificar e 

suprir a organização de colaboradores aptos para atender os constantes desafios e 

exigências do mercado. 

A proposta é utilizar ferramentas que determinem o grau de satisfação do 

colaborador perante este processo e as estratégias que deverão ser adotadas para 

atender às expectativas do colaborador. 

 

3. MODELO DE COMPETÊNCIAS 

 

No presente tópico, pretendeu-se, com base em uma revisão da literatura sobre as 

competências técnicas específicas, reunir um conjunto de informações conceituais 

capaz de permitir compreender melhor a avaliação das competências técnicas do 

colaborador.   



 

 

O modelo Leadership Framework abrange quatro competências de 

liderança: Drive, Focus, Impact e Guide, que, numa tradução livre, significam: 

Impulso (energia própria), Foco, Impacto e Orientação. Assim sendo, para cada 

uma destas 17 competências, apresentamos alguns exemplos de comportamento 

que podem ser considerados evidências das competências. 



 

 

Exemplos de competências esperadas pela empresa por parte de seus 

colaboradores, servindo essas premissas como base ao desenvolvimento da 

carreira profissional, uma vez que o profissional consiga cobrir todos os gap´s 

(lacunas) das competências a serem evoluídas/melhoradas até encontrar o ponto 

de equilíbrio que a empresa/mercado julgar necessário: 

• Iniciativa 

o Define as suas próprias metas e se compromete a atingi-las. 

o Empenha-se para assumir novas tarefas. 

o Sempre define, de forma bem sucedida, um plano de ação para 

atingir suas metas. 

o Busca novos conhecimentos, novas habilidades ou novas 

tarefas e projetos. 

o Demonstra prontidão para trabalhar e competir. 

o Adota medidas corretivas quando há ameaça de problemas. 

o Reúne constantemente informações sobre os progressos e as 

oportunidades atuais. 

o Busca ativamente feedback sobre as suas próprias atitudes. 



o Contribui com as suas próprias idéias sem esperar instruções. 

o Faz as coisas acontecerem através de ações sustentadas 

buscando atingir uma meta empreendedora. 

o Assume a responsabilidade pelo desenvolvimento da sua 

própria carreira. 

o Antecipa desafios, cria novas oportunidades de negócios antes 

da concorrência. 

 

• Orientação para Resultados 

o A pessoa orientada para resultados é focada e adequadamente 

ambiciosa. Demonstra tenacidade e é capaz de tolerar 

estresse. 

o Busca o sucesso através de um desempenho acima da média. 

o Estabelece critérios de sucesso alinhados com padrões 

internacionais. 

o Avalia os resultados do seu desempenho, não só os esforços 

feitos. 

o Utiliza os erros como fonte de motivação — não desiste. 

o Gosta de competir com outros de forma bem sucedida. 

o Busca o sucesso sem ter receio do fracasso. 

o Seleciona tarefas e metas que superam razoavelmente os 

níveis atuais de realização. 

o Demonstra grandes ambições. 

o Mantém as coisas em perspectiva apesar do cansaço ou da 

frustração. 

o Trabalha eficazmente mesmo lidando com prazos apertados. 

o Busca desafios em tarefas difíceis ou mudanças. 

o Estabelece metas ambiciosas para si e para os outros, 

transforma idéias em ações bem-sucedidas. 

o Explora oportunidades de negócios incentivando e estimulando 

os outros para atingir as metas com as quais se comprometeu 

mesmo que haja mudanças nas condições. 

 

• Criatividade 



o A pessoa criativa é capaz de desafiar idéias preconcebidas, 

expande seus próprios limites e improvisa em situações 

dinâmicas. 

o Inspira a outros através da sua própria agilidade intelectual. 

o Desenvolve idéias e soluções originais, criativas e lucrativas. 

o Reage a mudanças identificando novas oportunidades. 

o Apresenta várias idéias brilhantes. 

o Vai além da sua própria especialidade para buscar inspiração. 

o É capaz de quebrar rotinas, soluções tradicionais ou hábitos 

estabelecidos. 

o Cria vantagem competitiva criando e implantando novas 

soluções diferentes e inovadoras. 

o Improvisa habilmente em situações imprevisíveis. 

o Propõe uma nova maneira de ver as coisas. 

o Tende a descobrir, desenvolver e inventar. 

o Promove um clima de experimentação onde se assumem 

riscos. 

Segundo Alencar (1998), características do ambiente de 

trabalho constituem um dos eixos centrais da promoção 

e desenvolvimento da criatividade, podendo ser estímulo 

ou obstáculo à maximização de sua expressão. 

 

Csikszentmihalyi (apud Alencar, 1998) tem questionado 

a visão antropocêntrica atrelada à criatividade, e coloca 

o papel vital de fatores do contexto e das forças sociais, 

entre as quais “a pessoa é parte de um sistema de 

mútuas influências e informações”. Para Aktouf (1996), a 

criatividade e a intuição não são geradas 

espontaneamente. É necessário que haja um mínimo de 

variedade e riqueza de elementos acumulados à 

disposição do sistema associativo. 

 

• Disposição para Mudanças 



o A pessoa disposta a mudar é voltada para o futuro e reconhece 

a necessidade de mudanças. 

o Incentiva inovações e lida bem com a ambigüidade e a 

resistência. 

o Considera mudanças uma oportunidade e promove inovações, 

avanços técnicos e idéias visionárias. 

o Contribui ativamente para criar uma empresa otimista e voltada 

para o futuro. 

o Promove um clima aberto para experiências e inovações. 

o Identifica problemas futuros com antecedência e age olhando 

para o futuro. 

o Antecipa até mesmo institui tendências. 

o Consegue identificar “esforços de mudanças” necessários no 

curto, médio e longo prazos. 

o Cria parâmetros e utiliza medidas confiáveis para julgar 

tendências futuras e orienta as mudanças de forma estratégica. 

o Procura por peritos em inovações e em tendências futuras 

tanto dentro como fora da empresa. 

o Aproveita as oportunidades para introduzir novas iniciativas. 

o Sente-se inspirado e desafiado pelo futuro. 

o Considera a mudança uma oportunidade de reorganização e 

revitalização. 

o Adapta-se rapidamente a novas situações e conduz a 

mudança. 

o Procura e implementa novas e melhores maneiras de fazer as 

coisas. 

 

• Tomada de Decisão 

o A pessoa capaz de tomar decisões evidencia consciência dos 

riscos e é capaz de avaliar opções e soluções. Ele exerce o 

bom juízo para tomar decisões sólidas. 

o Assume riscos calculados, toma decisões cruciais e oportunas 

que têm impacto estratégico de longo prazo. 

o Sabe quando postergar a decisão e quando esperar. 



o Assume a responsabilidade por suas decisões. 

o Procura no ambiente interno e externo e utiliza o conhecimento 

especializado de outros para chegar a uma decisão sólida. 

o Identifica os aspectos essenciais numa situação de decisão. 

o Avalia as vantagens e desvantagens das várias alternativas. 

o Reúne visões alternativas sem rejeitar nenhuma proposta de 

antemão. 

o Tira conclusões com base em avaliações e medidas sólidas 

evitando especular. 

o Orienta-se para o possível e o provável. 

o Não espera por mais informações quando já possui o 

suficiente. 

o Toma o tempo adequado para as decisões importantes, sem se 

precipitar. 

 

3.1. Foco 

 

Desenvolvimento de estratégias voltadas para o sucesso, avaliando a 

situação por vários ângulos medindo benefícios e riscos. Esse processo analítico é 

a base para que os líderes desenvolvam suas estratégias guiadas para o sucesso. 

A improvisação é uma exceção e não regra. O sucesso nem sempre precisa ser 

vislumbrado em curto prazo, o importante é que as vantagens competitivas estejam 

garantidas, por exemplo, através da análise de tendências. 

Analisa situações complexas; discerne as situações a partir de perspectivas 

abstratas e conceituais, bem como através de relações mais concretas de “causa e 

efeito”; desenvolve estratégias e planos de implantação que sejam confiáveis e 

factíveis e concentra-se neles. 

 

• Capacidade de aprender 

o A pessoa capaz de aprender demonstra isso constantemente 

por evidenciar mente aberta e flexibilidade. 

o Consegue identificar as suas próprias falhas. 



o Apercebe-se das áreas onde precisa aprender e aprimorar os 

seus conhecimentos. 

o Atribui os sucessos e fracassos pessoais às suas próprias 

habilidades e esforço. 

o Possui preparo para voltar ao início e começar tudo de novo. 

o Está aberto para novos desafios e novas experiências. 

o Compromete-se com educação e treinamento contínuos. 

o Gosta do desafio de trabalhar e vivenciar culturas diferentes. 

o Evidencia a determinação de não parar de aprender. 

o Busca valorizar seus pontos fortes e faz esforço consciente de 

aprender sobre as demandas do futuro. 

o Compartilha com os colegas o que aprendeu nos treinamentos, 

novos conhecimentos e habilidades. 

o Aprende das experiências dos outros. 

o Busca constantemente desenvolver pontos fortes e superar as 

fraquezas pessoais. 

o Cria novos conceitos sabendo utilizar o conhecimento de 

discrepâncias, tendências e relacionamentos passados. 

 

• Habilidade Analítica 

o A pessoa que possui capacidade de análise consegue 

entender a complexidade, faz uma avaliação sensata e situa 

nitidamente os problemas. 

o Sabe quando deve ou não entrar em detalhes. 

o Situa rapidamente um problema em todo o contexto e identifica 

tendências e padrões assimilando informações relevantes. 

o Tira conclusões a respeito de alternativas e medidas de 

maneira sistemática. 

o Sabe identificar áreas problemáticas e discerne como elas se 

relacionam umas com as outras. 

o Identifica as várias causas prováveis de eventos ou as várias 

conseqüências das ações. 

o Leva em consideração as relações complexas e as óbvias. 

o Reconhece e estabelece prioridades sempre que necessário. 



o Utiliza técnicas analíticas para identificar questões-chave em 

situações complexas para gerar soluções valiosas. 

o Relaciona dados relevantes e identifica causas. 

o Aplica os conceitos aprendidos para redefinir o problema e 

gera as medidas alternativas de maneira sistemática. 

 

• Visão Estratégica 

o A pessoa que possui visão estratégica demonstra ter tino 

comercial e enxerga o todo. Identifica tendências e consegue 

criar uma visão de futuro. 

o Não se precipita em desistir de uma visão de longo prazo 

devido à pressão do presente. 

o Orienta-se por uma perspectiva de longo prazo, identificando 

ótimas oportunidades de retorno que assegurem vantagem 

competitiva. 

o Concentra-se em questões e abordagens mais amplas. 

o Antecipa padrões emergentes de negócios e leva em conta 

influências de grande alcance dentro e fora da organização 

para formular estratégias. 

o Identifica oportunidades e toma decisões estratégicas. 

o Antecipa problemas e oportunidades estratégicas 

o Seleciona e explora atividades que resultarão em retornos 

maiores. 

o Desafia as hipóteses e desenvolve abordagens inovadoras. 

o Cria uma visão e inspira as pessoas. 

o Antevê e avalia oportunidades viáveis de negócios com 

potencial de sucesso. 

o Reconhece novas tendências e formas de negócios e formula 

estratégias linhadas com os novos padrões. 

 

• Organização e Orientação para a Qualidade 

o O líder organizado e orientado para a qualidade é alguém que 

planeja, prioriza e gerencia recursos. Empenha-se pela 

melhoria contínua. 



o Coordena esforços e recursos de forma estruturada e baseada 

em objetivos, levando em conta a viabilidade técnica e o fator 

tempo. 

o Estabelece objetivos claros e desafiadores, porém realistas. 

o Dimensiona e utiliza seus próprios esforços de maneira 

eficiente. 

o Antecipa possíveis riscos e problemas e utiliza os recursos da 

melhor maneira visando alcançar objetivos “SMART” 

(específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e verificáveis). 

o Analisa e planeja com precisão todas as etapas, recursos e 

materiais de trabalho. 

o Especifica responsabilidades de acordo com a evolução do 

trabalho e as coordena de maneira ótima. 

o Consegue reagir e organiza mesmo sob pressão de tempo. 

o É flexível para modificar planos e ações se necessário. 

o Leva em consideração os efeitos do seu próprio planejamento 

sobre os outros. 

o Consegue equilibrar a relação entre o tempo investido e a 

melhoria da qualidade do trabalho. 

o Questiona metas, estratégias e procedimentos visando 

melhorar continuamente. 

3.2. Impacto 

 

Causar impacto positivo e atrair naturalmente aliados. Até mesmo os 

melhores líderes não conseguem implementar suas idéias e projetos por si 

próprios. Particularmente, as inovações e soluções, requerem um bom trabalho em 

equipe. Essa competência garante ao líder boas parcerias e cooperação com 

outros departamentos. A longo prazo, os líderes que gerenciam suas redes de 

relacionamento com parceiros competentes prevalecerão. Isto significa: conquistar 

clientes, colaboradores e parceiros através de suas idéias e aspirações; exercer 

sua influência de forma dosada e ética; integrar colaboradores e equipes, 

independente de suas variações culturais, étnicas, religiosas ou comportamentais. 



É convincente em seus pontos de vista e obtém apoio; trabalha bem com 

parceiros internos e externos de diferentes culturas; exerce influência de forma 

equilibrada e responsável; estimula os outros. 

 

• Assertividade 

o A pessoa assertiva adota uma postura de negociação do tipo 

“ganha-ganha”. Lida construtivamente com conflitos, 

argumenta com habilidade e atua de modo sensato mesmo 

diante de oposição. 

o Sabe quando deve agir de modo firme e quando deve recuar. 

o Trabalha de maneira inteligente para conseguir as coisas do 

seu jeito. 

o Está preparado para lutar por seus argumentos e suas idéias. 

o Sabe quando mudar a linha de argumentação. 

o Conduz discussões de maneira justa. 

o Convence os outros com suas idéias ou argumentos e 

consegue a adesão dos outros à sua missão e objetivos. 

o Integra os argumentos dos outros à sua própria linha de 

raciocínio. 

o Reage com convicção às objeções ou à oposição. 

o Demonstra compreender as objeções e apreensões dos outros. 

o Não evita conflito apenas para manter a harmonia. 

o Utiliza conflito como oportunidade para atingir uma nova 

orientação. 

o Sabe lidar bem com provocações, reações inapropriadas e 

comportamento agressivo. 

o Rejeita demandas inaceitáveis de maneira amigável, mas 

decidida. 

o Permanece calmo e focado em situações estressantes e 

provocativas. 

o Aborda ativamente problemas difíceis com de maneira 

confiante, construtiva e decisiva. 

o Adota ações ponderadas, incomuns ou drásticas para causar 

um determinado impacto. 



 

• Comunicação 

o A pessoa que sabe comunicar-se provoca um impacto pessoal 

positivo. Escuta ativamente e articula as ideais de modo 

convincente, quer oralmente quer por escrito. 

o Demonstra autoconfiança sem ser arrogante. 

o Passa uma imagem real e autêntica, sem “representar”. 

o O seu discurso é claro, fluente e fácil de entender. 

o É claro quanto ao que quer expressar. 

o Possui uma expressão corporal correta e culturalmente 

apropriada. 

o Harmoniza de modo coerente a expressão facial, os gestos e 

as palavras. 

o Tem facilidade em dialogar. 

o Faz os outros perceberem que irão ganhar com a 

comunicação. 

o Deixa claro por que está falando de um determinado assunto. 

o Escuta atentamente, entende e valoriza as opiniões e as 

preocupações dos outros. 

o Esclarece mal-entendidos imediatamente e remove as 

barreiras à comunicação. 

o Expressa todas as idéias de maneira clara e estruturada por 

escrito. 

o Leva em conta as ações ou as palavras da pessoa e tenta 

influenciá-la. 

o Adapta a apresentação ou discussão de forma a torná-la 

atraente e adequada ao nível dos interlocutores. 

 

O líder tem um papel preponderante no papel de comunicador, devendo 

expressar de forma clara as crenças e os valores do ambiente em que atua. É 

preciso que transmita uma direção firme, envolvendo a todos numa causa única e 

criando um clima de confiança que permita a troca de feedback, promovendo um 

clima de cooperação em que a crítica é encarada como uma forma de crescimento 

interpessoal. A boa comunicação transmite mensagens claras, que concorrem para 



que as pessoas trabalhem de forma harmoniosa, sem incompreensões e 

interpretações equivocadas . Por isso é preciso que o líder saiba lidar com 

situações em que é necessário o levantamento de informações adequadas e 

fidedignas para que se possa tomar decisões acertadas. 

Segundo KATHELEEN (1999), o processo de comunicação passa a ser um 

intercâmbio de idéias pelo qual o líder cria uma visão e os colaboradores 

desenvolvem e compartilham idéias sobre a melhor forma de efetivá-la. A 

comunicação é uma função gerencial de importância capital nos dias atuais, pois à 

medida que se acelera a velocidade das mudanças no mundo dos negócios a 

informação passa a ser transmitida com mais rapidez do que nunca. As constantes 

mudanças e turbulências no ambiente empresarial exigem mais comunicação e, 

conseqüentemente, maior habilidade para o repasse das mesmas. A facilidade de 

acesso e disponibilidade da tecnologia ajudam a criar ambientes atualizados e 

competitivos, mas a maneira como as pessoas se relacionam é fator indispensável 

para que haja convivência interpessoal. 

Para Robbins (1997) a comunicação interpessoal depende da atuação direta 

de pessoas com as pessoas. Por isso os líderes precisam fomentar a volta dos 

colaboradores satisfeitos, inspirando ao pessoal confiança, respeito e espírito de 

equipe, sendo receptivos e levando adiante as melhores idéias, promovendo maior 

comprometimento e alcance dos objetivos. 

 

• Network (rede de relacionamentos) 

o A pessoa bem relacionada cria parcerias e alianças internas e 

externas, compartilha conhecimento, experiências e serviços 

para benefício mútuo. 

o Colabora nas equipes multisetoriais (vê a empresa e o seu 

ambiente como um todo). 

o Colabora com parceiros internos e externos para benefício 

mútuo. 

o Promove intenso intercâmbio internacional de conhecimento e 

experiência. 

o Reúne informações sobre relações, tendências e 

interdependências dentro da empresa. 



o Oferece ativamente suas próprias experiências e o seu próprio 

conhecimento aos parceiros da rede. 

o Trabalha construtivamente com parceiros mesmo quando há 

conflitos de interesses (enfatiza o consenso). 

o Recomenda seus melhores colaboradores para outros setores 

em nome da empresa como um todo. 

o Faz uso efetivo do conhecimento e das habilidades dos outros. 

o Utiliza especialistas internos e externos e utiliza várias 

estratégias para influenciar. 

o Consegue estimular o interesse e atrai pessoas para o que faz. 

o Constrói uma rede eficaz para obter apoio para idéias. 

 

• Foco no Cliente 

o A pessoa voltada para o cliente é aquela que antecipa e 

entende as necessidades do cliente. Reage rápido e mantém 

os compromissos. 

o Procura os melhores produtos e soluções para os clientes. 

o Possui conhecimento detalhado sobre os negócios e processos 

do cliente. 

o Consegue entender totalmente a situação específica do cliente. 

o Entende e se adapta à linguagem do cliente. 

o Utiliza uma terminologia voltada para o cliente quando se 

comunica com o mesmo. 

o Solicita feedback dos clientes e age em conformidade com o 

mesmo. 

o Cria e sustenta relações de longo prazo e lucrativas com 

clientes. 

o Cria uma estratégia junto com os clientes e sustenta relações 

lucrativas. 

o Entende as necessidades dos clientes e as vantagens dos 

concorrentes e orienta a empresa no sentido de apresentar 

soluções mais competitivas. 

o Promove um comportamento voltado para o cliente. 



o Reage rapidamente às necessidades e solicitações dos 

clientes. 

 

3.3. Guia 

 

Inspirar e motivar colaboradores, avaliando e reconhecendo seus talentos - é 

o que determina o sucesso de cada líder e se traduz em: comunicar o 

direcionamento estratégico para todos, a fim de que atuem como uma equipe; 

coordenar e dar suporte a todas as atividades; reconhecer e desenvolver o 

potencial de seus colaboradores; avaliar desempenhos de forma imparcial. 

Mostra de forma clara a direção, os objetivos e as estratégias; desenvolve a 

equipe e assegura a seleção cuidadosa de novos membros; cria um clima de 

motivação e desafios que estimula o trabalho em equipe. 

 

• Estímulo e Inspiração 

o A pessoa que estimula e inspira age com integridade e 

demonstra dinamismo. 

o Entusiasma e anima os outros. 

o Explica claramente a importância e o significado do trabalho 

tanto para os colaboradores como para a empresa. 

o Demonstra confiança na capacidade do subordinado. 

o Demonstra confiança e assume o controle em caso de 

desmotivação e moral baixo. 

o Capacita os colaboradores para assumirem a responsabilidade 

pelo próprio trabalho. 

o Abre novas perspectivas e recursos. 

o Incentiva e empodera os outros, fazendo-os sentirem-se fortes 

e importantes, ou reconhecendo publicamente suas 

realizações. 

o Envolve ativamente os colaboradores no planejamento e na 

tomada de decisões. 

o Dialoga regularmente para identificar expectativas e 

necessidades pessoais do colaborador. 



o Dá suporte e incentiva os colaboradores quando o trabalho se 

torna estressante. 

o Dá incentivos pelo alcance de metas especiais. 

o Estabelece metas claras e exigentes para si mesmo e para os 

outros. 

o Mantém as pessoas interessadas em e empolgadas com o que 

estão fazendo. 

o Ajuda as pessoas a superarem problemas e obstáculos 

profissionais e pessoais. 

o Reage a idéias de maneira positiva e construtiva 

o Inspira os outros pelo poder das suas convicções. 

o Demonstra energia e comprometimento envolvendo-se 

pessoalmente. 

 

• Treinamento e Mentoria 

o A pessoa que treina e mentora dá autonomia a outros para 

que, juntos, consigam caminhar com as próprias pernas. 

Facilita o desenvolvimento pessoal e profissional deles dando-

lhes feedback construtivo. 

o Orienta e navega os colaboradores para metas ambiciosas, dá 

os recursos necessários para criar as competências desejadas. 

o Discute os potenciais da pessoa e os possíveis rumos do 

crescimento futuro. 

o Garante que os colaboradores criem competências em vários 

campos profissionais. 

o Permite que os colaboradores atinjam o sucesso por conta 

própria. 

o Dá feedback referente a situações em termos específicos e 

concretos. 

o Avalia os desempenhos de maneira justa e aponta 

construtivamente os pontos fortes e as áreas que precisam de 

melhora. 

o Incentiva os colaboradores a assumirem a responsabilidade 

pela própria carreira. 



o Permite que os colaboradores avaliem o seu próprio 

desempenho de maneira realista. 

o Ajuda os colaboradores a serem independentes e seguros de 

si. 

o Consulta os profissionais de Recursos Humanos para ajuda. 

o É um exemplo de desenvolvimento eficaz. 

o Identifica e nutre o talento dos colaboradores e zela pelo 

desenvolvimento deles. O papel do coach é: 

� Liberar o potencial de cada indivíduo – as mudanças 

constantes exigem o aprendizado de coisas novas, 

direcionando o desenvolvimento de novos métodos de 

trabalho e de novas posturas diante dos clientes, 

buscando cada vez mais um diferencial de 

competitividade. 

� Incentivar as pessoas para o autodesenvolvimento – são 

elas as principais responsáveis pelo seu plano de 

carreira e sua empregabilidade. A segurança pessoal e 

profissional vem do conhecimento daquilo sobre o que 

cada um tem maior interesse e aptidão, cabendo ao 

coach direcionar o indivíduo à realização de atividades 

que lhe tragam satisfação e que possam atingir seus 

objetivos. 

� Ouvir e ensinar – a atenção e percepção sobre as 

necessidades das pessoas são fatores fundamentais 

para o coach. Muitos problemas podem ser identificados 

por quem escuta com atenção. Além de estar atento ao 

conjunto de palavras, é necessário perceber os pedidos 

de ajuda, explícitos ou não. Portanto, o coach devir ouvir 

com interesse a verdade do colaborador, especialmente 

quando esta opinião for diferente da sua. O coach deve 

estar aberto para transmitir seus conhecimentos sem 

medo da “sombra”, ou seja, sem temer que seus 

ensinamentos possam ter uma ameaça para si próprio. 

Assim, deve buscar constantemente o seu 



desenvolvimento, agregando cada vez mais 

conhecimentos, para estar atualizado e poder repassar 

essas informações aos demais. 

� Compartilhar responsabilidades – o coach deve assumir 

a responsabilidade de analisar, juntamente com o 

colaborador, as situações inesperadas, e então 

redirecionar os planos de ação sempre que for preciso. 

A responsabilidade pela obtenção dos resultados nos 

projetos efetuados pelas pessoas deve ser calcada no 

compromisso mútuo. O comprometimento com as 

realizações deve ser compartilhado entre o coach e o 

indivíduo, uma vez,que é imprescindível uma condução 

adequada nos projetos, bem como uma definição clara 

daquilo que é possível fazer. 

� Orientar as pessoas – o coach analisa, juntamente com 

as pessoas , as situações que interferem na condução 

dos projetos e redireciona os planos de ação sempre 

que necessário. O direcionamento das estratégias para 

a obtenção dos objetivos estabelecidos faz com que o 

coach oriente para o melhor caminho a seguir, tanto com 

relação ao desenvolvimento técnico necessário para o 

desempenho das atividades, quanto com relação ao 

comportamento eficaz para atender às necessidades do 

projeto. Nesse caso, terá que desenvolver algumas 

habilidades próprias para levar adiante os objetivos 

pretendidos, como determinação, paciência e 

persuasão. As pessoas, quando passam por um 

processo de mudança,naturalmente tende a resistir a um 

novo paradigma, por inúmeros motivos. O principal deles 

é o desconhecido, que afeta a rotina já estabelecida,e o 

aprendizado de coisas novas, que poderá interferir em 

sua “zona de conforto” e na acomodação a uma situação 

já conhecida. O coach precisa ter argumentações 

persuasivas que direcionem para aceitação de novos 



paradigmas, diminuindo resistências e conduzindo 

esforços para que um novo modelo possa ser 

desenvolvido e implementado , de acordo com os 

objetivos traçados. 

� Saber reter talentos – o maior desafio das organizações 

é gerir seu capital intelectual, criando condições para o 

seu constante desenvolvimento.  

� O coach pode ajudar as pessoas na obtenção de novos 

conhecimentos, no desenvolvimento de novas 

habilidades e na busca do aprendizado constante. 

Assim, surgem os talentos que precisam ser mantidos 

na empresa para contribuir para as novas formas de 

trabalho e promover resultados competitivos no 

mercado. O coach pode estimular a trajetória do 

profissional, reforçando positivamente os 

comportamentos desejados e estimulando cada vez 

mais a busca da aplicabilidade de seus conhecimentos. 

 

• Trabalho em Equipe 

o A pessoa que trabalha em equipe demonstra comprometimento 

e compartilha recursos. 

o Atua como membro da equipe e contribui para as metas da 

equipe. 

o Elabora soluções na equipe; não “faz sozinho”, colabora. 

o Utiliza e compartilha experiências e conhecimento para fazer 

com que uma equipe seja bem-sucedida. 

o Demonstra compromisso ativo com as metas comuns. 

o Consegue lidar eficazmente até com membros não populares 

ou difíceis da equipe. 

o É receptivo a sugestões e respeita as opiniões de outros 

membros da equipe. 

o Incentiva a comunicação baseada na confiança dentro do 

grupo. 



o Utiliza estratégias diferentes para elevar o moral da equipe e 

criar coesão entre seus membros visando assegurar a eficácia 

da equipe. “Vende” suas idéias para os membros da equipe e 

consegue entusiasmá-los. 

o Monta um “pool” de recursos de todos os membros. 

o Incentiva a colaboração entre os membros da equipe através 

da comunicação aberta. 

o Resolve os conflitos ativamente. 

o Gera comprometimento envolvendo os outros na tomada de 

decisões, fazendo uso das contribuições deles. 

o Desenvolve e empodera equipes de alto desempenho auto-

gerenciadas. 

Segundo SENGE (1990), o trabalho em equipe se define como crescermos 

sem saber o que é trabalhar e aprender em grupo; portanto, criar conhecimento em 

grupo é uma tarefa difícil. Assim, é cada vez mais importante que se construa, nas 

organizações, a idéia de que a eficácia não é resultado de um esforço apenas 

individual, mas sim resultado de ações sinérgicas, com um forte sentido de 

cooperação. 

 

• Sensibilidade 

o A pessoa que tem sensibilidade consegue se relacionar bem e 

demonstra empatia com as pessoas. É sensível em relação 

aos sentimentos e às necessidades deles. Adapta seu 

comportamento à situação organizacional. 

o É sensível às necessidades e aos sentimentos atuais dos 

outros. 

o Demonstra consideração pelas preocupações, problemas e 

pontos de vista conflitantes dos outros. 

o Consegue identificar as preocupações e as intenções dos 

outros. 

o Entende e tira proveito das perspectivas de culturas diferentes, 

com atitudes e experiências diferentes. 

o Tem consciência do impacto de suas atitudes sobre os outros. 



o Entende pensamentos, as preocupações e os sentimentos 

atuais não verbalizados e consegue ver a situação do ponto de 

vista dos outros. 

o Está aberto ao diálogo e incentiva a troca de pontos de vista. 

o Empenha-se sempre pelo entendimento mútuo. 

o Incentiva o feedback mútuo. 

o Respeita as atitudes e os valores dos outros. 

o É receptivo aos pontos de vista e opiniões dos outros mesmo 

quando estes conflitam com os seus próprios pontos de vista. 

 

4. Considerações Finais 

 

O Processo de Evolução de Carreira Profissional vem despontando como 

uma alternativa real aos métodos tradicionais de se estruturar as ações de 

Recursos Humanos relacionados ao desenvolvimento de carreira do colaborador. 

Os resultados obtidos nas Empresas Transnacionais apontam para uma forte 

crença de que este processo suprirá as principais necessidades emergentes de 

gestão de pessoas e desenvolvimento profissional num mundo competitivo. Cabe, 

todavia, a atenção da realização periódica do processo junto aos colaboradores 

de forma a obter a legitimação e comprometimento necessários para a obtenção 

dos resultados potencialmente existentes, entenda-se esta periodicidade como 

sendo anual.  

O desafio de superar este passado pode ser vencido através das 

características intrínsecas ao processo, como a credibilidade ao processo quanto 

à evolução profissional, nos casos dos colaboradores que mudam para cargos 

desafiadores e de melhor remuneração, assim como, os investimentos em 

treinamento. Outro fator a ser ressaltado é a possibilidade de atuar em outras 

áreas de interesse, no caso dos colaboradores que exerçam atividades técnicas e 

mudem para atividades administrativas. 

Segundo o livro “O Guia dos Gurus” de Joseph H. Boyett, as oito dicas para 

se alcançar o sucesso são: 

• ter atitude; 

• comprometimento; 



• dedicação; 

• estar em constante aprendizado; 

• plano de contingência; 

• plano de carreira bem definido com metas e objetivos claros; 

• ser persistente; 

• ser otimista. 

 

Enfim, o caso estudado sinaliza o potencial de sucesso do processo 

adotado, tanto no aumento de ‘know-how’ através dos investimentos em 

treinamento e, principalmente, a mudança de função com evolução profissional e 

aumento de remuneração. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE AS M ÚLTIPLAS 
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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é analisar os benefícios que uma gestão focada na 
Qualidade de Vida no Trabalho pode trazer para uma instituição empresarial, em 
especial para os profissionais que nela trabalham. A partir desta perspectiva, 
procura-se estudar um programa que venha a satisfazer os indivíduos em seu local 
de trabalho, já que há uma concorrência acirrada para se manter em um emprego, 
como também, está sendo cada vez mais acelerado o dia a dia das pessoas, tendo 
em vista que geralmente têm-se pouco tempo para a família e o lazer, pois a maior 
parte dele passa-se trabalhando ou estudando. Além disso, nota-se que este 
campo ainda é pouco estudado no Brasil, tendo poucas pesquisas com relação ao 
assunto, o que serve como uma motivação maior, já que se trata de um estudo 
inovador, tão importante para o desenvolvimento global das organizações. 
 

Palavras–chave: Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Ações. 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to analyze the benefits that a management focused on the 
quality of life at workplace may bring to a company, especially to the professionals 
who work in it. From this perspective, this work attempts to study a program able to 
provide satisfaction for the individuals at their workplace, taking into consideration 
the present fierce competition to maintain a job, and, on top of that, people’s daily 
routine which has been accelerated lately, with little free time to the family and 
leisure, while the majority of time is spent working or studying.  In addition, this field 
is still vaguely studied in Brazil; little research has been carried out, which works as 
a strong motivation due to the innovativeness of the issue, extremely important to 
the global development of the organizations.  
 

Key Words : Work; Quality of Life at Work; Actions. 

_________________ 

¹ Este artigo provém do trabalho de conclusão de curso orientado pela professora Mestre Patrícia Andréia 

Fonseca de Carvalho Pitta, no ano de 2006. 

² Acadêmicas do 8º período do curso de Pedagogia Empresarial Contemporânea, da Faculdade Anchieta de 

Ensino Superior do Paraná.  

 

 



1  INTRODUÇÃO 

 A Qualidade de Vida no Trabalho é um programa que visa facilitar e 

satisfazer às necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na 

organização, tendo como idéia básica o fato de que as pessoas são mais 

produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho.  

 Inevitavelmente, para tanto, requer a construção de um espaço 

organizacional que voltada para o desvendar do potencial criativo de seus 

empregados, oportunizando aos mesmos, a participação nas decisões que afetam 

sua vida no trabalho. 

No entanto, nem sempre isso acontece, criando para as lideranças, dilemas 

de como oferecer as condições necessárias para que os esforços humanos se 

mobilizem efetivamente na realização dos objetivos organizacionais e, ao mesmo 

tempo, de preparar processos de trabalho com suficiente significação e 

recompensas. 

Assim sendo, a Qualidade de Vida no Trabalho vai existir quando os 

membros da organização forem capazes de gratificar as necessidades profissionais 

importantes, através das oportunidades oferecidas pelas organizações, que 

contemple preocupações com o desenvolvimento no trabalho, com a eficácia da 

organização e com a idéia da participação dos trabalhadores na solução de 

problemas e tomada de decisões. 

 Vale ressaltar que o desafio idealizado pelas empresas torna a Qualidade de 

Vida no Trabalho uma ferramenta gerencial efetiva e não apenas mais um modismo 

como tantos outros que vêm e vão, onde a empresa necessita olhar as pessoas 

como um todo, o que é chamado de enfoque biopsicossocial¹.  

 

_____________________ 

¹ modelo sistêmico e contextualista que exige uma avaliação multidimensional do 
indivíduo nos níveis: físico, mental e social. 
 
 

2 O TRABALHO NA SOCIEDADE 

 

 Ao analisar o tema trabalho, visa-se identificar as reais importâncias e 

necessidades desta tarefa junto aos indivíduos racionais, que se utilizam deste 

afazer para obter um crescimento pessoal, profissional e social. 



 Considerando o trabalho como uma atividade criativa e portadora de bens 

favoráveis ao ser humano, verifica-se que este indivíduo pode usufruir deste 

serviço tanto para suas necessidades materiais, como também, para as realizações 

pessoais, nas quais, estará ocupando o corpo e a mente. 

A palavra trabalho originou-se do latim vulgar tripalium, que era um 

instrumento feito de três paus aguçados, com pontas de ferro, no qual os antigos 

agricultores batiam os cereais para processá-los. Os dicionários, porém, registram 

tripalium apenas como instrumento de tortura, o que teria sido originalmente ou se 

tornado depois da agricultura. 

Associa-se, também, a palavra trabalho o verbo latim vulgar tripallare, que 

significa justamente torturar. Portanto, é da utilização desse instrumento como meio 

de tortura que a palavra trabalho significou, por muito tempo e até os dias atuais, 

padecimento, cativeiro e castigo (ALBORNOZ, BUENO, apud KRAWULSKI, 1991). 

A necessidade é a mais evidente das características do trabalho apontada 

pelos autores que o conceituam quase que justificando sua existência, ao entender 

que o homem trabalha porque precisa, para garantir sua sobrevivência. 

Além de propiciar a realização do homem como ser biológico, o trabalho traz, 

em seu bojo, um outro objetivo, o de favorecer essa realização nos níveis espiritual 

e psicológico. Contudo, para o alcance desse objetivo, faz-se necessário que o 

trabalho seja simultaneamente meio e fim: meio, na medida em que o seu produto 

provê a subsistência individual e a produção social; e fim, enquanto puder 

proporcionar, em algum grau, a auto-realização e o crescimento dos indivíduos 

como seres humanos. 

Na antiguidade grega todo o trabalho é desvalorizado por ser feito por 

escravos, enquanto a atividade teórica, considerada mais digna do homem, 

representa a essência fundamental de todo ser racional.  

 Também na Roma o trabalho era desvalorizado. É expressivo o significado 

da palavra negotium indicar a negação do ócio: ao enfatizar o trabalho como 

“ausência de lazer”, distingue-se o ócio como prerrogativa dos homens livres.  

Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino procura reabilitar o trabalho 

manual, dizendo que os trabalhos se equivalem, mas, na verdade, seu próprio 

pensamento teórico, calcado na visão grega, tende a valorizar a ars mechanica 

(arte mecânica). 



Na Idade Moderna, a situação começa a se alterar: o crescente interesse 

pelas artes mecânicas e pelo trabalho em geral justifica-se pela ascensão dos 

burgueses, que compravam sua liberdade e se dedicavam ao comércio. 

Na vida social e econômica ocorrem, paralelamente, sérias transformações 

que determinam a passagem do feudalismo ao capitalismo. Além do 

aperfeiçoamento das técnicas, dá-se o processo de acumulação de capital e a 

ampliação dos mercados. 

O capital acumulado permite a compra de matérias-primas e de máquinas, o 

que faz com que muitas famílias que desenvolviam o trabalho doméstico nas 

antigas corporações e manufaturas tenham de vender a força de trabalho em troca 

de salário. 

Com o aumento da produção aparecem os primeiros barracões, onde os 

trabalhadores são submetidos a uma nova ordem, a da divisão do trabalho, com 

ritmo e horários preestabelecidos. O fruto do trabalho não mais lhes pertence e a 

produção é vendida pelo empresário que fica com os lucros, isto é, nasce a nova 

classe: o proletariado. 

A mecanização no setor da industria têxtil, no século XVIII, sofre impulso 

extraordinário na Inglaterra com o aparecimento da máquina a vapor, aumentando 

significativamente a produção de tecidos. Outros setores se desenvolvem, como o 

metalúrgico e também no campo se processa a revolução agrícola. 

No século XIX, o progresso não oculta as questões sociais, relacionadas ao 

crescimento e as condições subumanas de vida: extensas jornadas de trabalho, de 

dezesseis a dezoito horas, sem direito a férias e garantia para a velhice, doença ou 

invalidez, mão-de-obra barata, condições insalubres, trabalhadores mal pagos e 

alojados em promiscuidade. 

Da constatação deste estado é que surgem no século XIX os movimentos 

socialistas e anarquistas que denunciam e alteram a situação. 

De acordo com Gomez citado por Krawulski (1991), a partir do século XVII, o 

trabalhador passou a adquirir nome e cidadania, pois se libertou do antigo tripalium 

e vendeu sua força de trabalho em troca de salário. 

Segundo Rioux, mencionado por Krawulski (1991), a Revolução Industrial, 

ocorrida a partir do último terço do século XVIII, passaria do trabalho manual para a 

máquina-ferramenta; da manufatura para a fábrica, e, pouco a pouco, o trabalho 

cotidiano, a mentalidade, a cultura, enfim, todos os setores da vida são atingidos e 



transformados. Fromm apud Krawulski (1991), afirma que mudanças significativas 

na atmosfera psicológica acompanharam a evolução econômica e o trabalho torna-

se o valor supremo. 

A manufatura gerou a proliferação da divisão do trabalho e a ampliação da 

sua divisão social. Além disso, fez surgir uma outra divisão, entre o trabalho de 

produção propriamente dito e o de controle e supervisão.  

Segundo Arendt, mencionada por Krawulski (1991), durante a Idade Média 

raramente se trabalhava mais que a metade dos dias do ano, e o crescimento do 

número de horas de trabalho é típico do início da Revolução Industrial, quando os 

trabalhadores tiveram que competir com as máquinas recém-introduzidas. Uma das 

conseqüências mais importantes da Revolução Industrial foi à adoção do trabalho 

assalariado, isto é, a percepção de um salário em dinheiro em troca do trabalho 

livre. 

Para Fromm, apud Krawulski (1991), com a introdução do trabalho 

assalariado, o capitalismo libertou o indivíduo da arregimentação do sistema 

corporativo: 

Ele se tornou o senhor de seu destino, dele era o risco e dele 
também o ganho. O esforço individual podia levá-lo ao 
sucesso e à independência econômica. O dinheiro converteu-
se em grande igualador de homens e demonstrou ser mais 
poderoso do que o nascimento e a casta (p. 50). 
 

A adoção de uma nova atitude ante o esforço e o trabalho foi inovador: os 

homens passaram a ser impelidos para o trabalho, não tanto por pressão externa, 

mas por compulsão interna que os fazia trabalhar arduamente. Com o colapso da 

estrutura medieval e o advento do modo moderno de produção, a função do 

trabalho modificou-se especialmente nos países protestantes. A liberdade recém-

conquistada levou o homem a ingressar em uma atividade fabril, e o trabalho, 

torna-se gradativamente mais rotineiro e irreflexivo. Foi criado, assim, um contexto 

propício à consolidação do trabalho-mercadoria, uma simples quantidade de 

esforço a ser vendida pelo melhor preço obtido. 

Para Arendt apud Krawulski (1991), na era moderna o trabalho passou a ser 

glorificado como fonte de todos os valores: 

(...) a revolução industrial substituiu todo artesanato pelo 
labor; o resultado foi que as coisas do mundo moderno se 
tornaram produtos do labor, cujo destino natural é serem 



consumidos, ao invés de produtos do trabalho, que se 
destinam a serem usados (p. 53). 
 

Após o que se convencionou denominar Revolução Industrial foram 

alterados o conceito, a natureza e, sobretudo, a organização do trabalho. A partir 

de então, ocorreram profundas transformações em toda a história do trabalho, 

culminando, nos dias atuais, em uma atividade desenvolvida predominantemente 

de forma institucionalizada, mediante pagamento de salários e voltada à 

produtividade e obtenção de lucros.  

No início do século XX, com a implantação da organização científica do 

trabalho, os conhecimentos técnicos do saber operário foram-lhe retirados. O 

controle sobre o processo de trabalho foi maximizado e, gradativamente, foram 

desaparecendo as outras formas de trabalho, passando a ser considerado como 

um simples fator de produção. Assim, o saber fazer, típico do ser humano e fonte 

de seu próprio valor, progresso e realização pessoal, não tinha maior importância, 

tendo em vista a submissão individual do trabalhador. 

 O caráter alienado e insatisfatório do trabalho leva as pessoas a duas 

reações por um lado, o ideal da ociosidade total e, por outro, uma hostilidade 

profundamente arraigada, embora, muitas vezes, inconsciente. Com o trabalho 

parcelado, o indivíduo perde a noção do todo, e não se sente mais responsável 

pelo seu trabalho, nem se orgulha dele.  

Atualmente, além do provimento da subsistência, é mister fazer com que o 

trabalho satisfaça as necessidades psicológicas da humanidade.  

Trata-se, em suma, de buscar uma sincronização entre o trabalho e a 

realização pessoal, isto é, a qualidade de vida do trabalhador deve estar associada 

tanto à satisfação dos trabalhadores quanto ao desenvolvimento da organização. 

Assim, é mediante o trabalho como relação ativa com a natureza, que o 

homem é de certo modo criador de si próprio; e criador não apenas da sua 

“existência material”, mas também do seu modo de ser ou da sua existência 

específica. 

 

3  QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 Segundo Rodrigues (1994), o século XX caracterizou-se pelo 

desenvolvimento e preocupações com o binômio “Indivíduo e Trabalho”. Num 



primeiro momento foi tratada a racionalização do trabalho, o aumento da 

produtividade e maiores lucros para os detentores de capital. Já num segundo 

momento, entre décadas de 20 e 50, a preocupação básica foi o estudo do 

comportamento e do indivíduo. A partir dos anos 50 surgem as primeiras teorias 

que associavam esses dois elementos e o pensamento de que não só era possível 

unir a produtividade à satisfação, como o bom desempenho do trabalhador lhe 

proporcionava satisfação e realização. Assim, surge em 1950 o tema Qualidade de 

Vida no Trabalho, denominação que engloba indivíduo, trabalho e organização. 

Segundo Adorno, Marques e Borges (2005) os estudos mais aprofundados 

sobre Qualidade de Vida no Trabalho, tiveram seu início na década de 50. Porém, 

somente na próxima década, é que estes estudos são impulsionados, para o 

reconhecimento e a conscientização dos trabalhadores e o aumento da 

responsabilidade social das empresas, onde nasce diversas leis regulamentadoras 

e uma preocupação maior com direitos civis. 

 Na década de 70, incentivada principalmente pelo sucesso industrial 

japonês, houve uma alteração na maneira de enfocar o gerenciamento 

organizacional. Isso provocou uma ligação entre os ciclos de controle de qualidade 

com a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 Em 1990 houve um grande salto, principalmente em razão da participação 

de um vasto conjunto sob vários assuntos como: perspectivas organizacionais, 

competências, estratégias, cultura e talento.  

Em conformidade com a definição histórica sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho, Nalder e Lawler (1983) apud Rodrigues (1994) apresentam o quadro 1: 

 

QUADRO 1 – DEFINIÇÕES EVOLUTIVAS DA QUALIDADE DE VI DA NO 
TRABALHO 
PERÍODO FOCO 

PRINCIPAL 
DEFINIÇÃO 

1959/1972 Variável A QVT foi tratada como reação individual ao trabalho 
ou às conseqüências pessoais de experiência do 
trabalho. 

1969/1975 Variável A QVT dava ênfase ao indivíduo antes de dar ênfase 
aos resultados organizacionais, mas ao mesmo tempo 
era vista como um elo dos projetos cooperativos do 
trabalho gerencial. 

1972/1975 Método A QVT foi o meio para o engrandecimento do 
ambiente de trabalho e a execução de maior 
produtividade e satisfação. 



1975/1980 Movimento A QVT, com movimento, visa a utilização dos termos 
“gerenciamento participativo” e “democracia industrial” 
com bastante freqüência, invocador como ideais do 
movimento. 

1979/1983 Tudo A QVT é vista como um conceito global e como uma 
forma de enfrentar os problemas de qualidade e 
produtividade. 

Previsão 
Futura 

Nada A globalização da definição trará como conseqüência 
inevitável à descrença de alguns setores sobre o 
termo QVT. E para estes QVT nada representará.  

FONTE: Nadler e Lawler (1983) apud Rodrigues (1994). 
 

 
Já Davis e Newtrom (2002) comentam a evolução da relação entre 

empregador e empregado, afirmando que nos últimos 160 anos houve mudanças 

nos programas de tratamento com os funcionários, conforme apresentado no 

quadro 2 de regras e regulamentos da fábrica Amasa Whitney em 1830: 

 

QUADRO 2 – TRATAMENTO ENTRE EMPREGADORES E EMPREGAD OS DA 
EMPRESA AMASA WHITNEY (CONTINUA) 
 
Primeiro: a fábrica entrará em operação 
dez minutos antes do nascer do sol em 
todas as estações do ano. O portão será 
fechado dez minutos após o pôr-do-sol 
de 20 de março a 20 de setembro, e 30 
minutos depois das 8 horas da noite de 
20 de setembro a 20 de março. 
Sábados ao pôr-do-sol. 

Nono: nada pode impedir o progresso 
da fabricação durante as horas de 
trabalho, tais como conversas 
desnecessárias, leituras, comer frutas 
etc., deve ser evitado. 

Segundo: será solicitado a cada pessoa 
contratada que esteja no local para o 
qual foi designada, na hora mencionada 
para que a fábrica comece a funcionar. 

Décimo: como temos sempre um 
capataz sensato, casos de dúvida 
seguirão sempre sua orientação. 

Terceiro: as mãos não têm permissão 
de deixar a fábrica nas horas de 
trabalho sem consentimento do capataz. 
Caso façam isso ficam passíveis de ter 
sua jornada prorrogada. 

Décimo Primeiro: não se permitirá fumar 
na fábrica, pois isso é considerado 
muito inseguro e esta particularmente 
mencionado nas cláusulas de seguro. 

Quarto: qualquer pessoa que por 
negligência ou má conduta causar dano 
ao maquinário, ou impedir o progresso 
do trabalho, fica passível de reparar o 
dano causado. 

Décimo Segundo: para conseguir 
avançar no trabalho, as mãos 
trabalhadoras seguirão os regulamentos 
acima da mesma maneira como todos 
os demais empregados. 

Quinto: qualquer empregado contratado 
não importando por quanto tempo deve 
repor eventuais folgas para fazer jus ao 
salário estabelecido. 

Décimo Terceiro: fica entendido que 
sino tocará cinco minutos antes que o 
portão seja levantado, para que todas 
as pessoas possam estar prontas a 
iniciar suas máquinas precisamente no 



tempo mencionado. 
Sexto: qualquer pessoa empregada por 
tempo indeterminado será solicitada a 
dar pelo menos 4 semanas de aviso 
prévio de sua intenção de sair (exceto 
em casos de doenças). Ou então pague 
multa de 4 semanas de salário, salvo 
casos de acordo mútuo. 

Décimo Quarto: todas as pessoas que 
causarem danos à maquinaria, 
quebrarem os vidros das janelas, 
deverão imediatamente informar ao 
capataz do ocorrido. 

 

Fonte: Samuel H. Adams Sunrise to Sunset. Nova York: Randon House, inc, 1950. apud Davis e Newstrom 

(2002). 

 

Ao analisar as situações expostas no quadro acima, juntamente com a 

realidade que ainda parece estar vinculada ao passado, a idéia de Qualidade de 

Vida no Trabalho, procura amalgamar interesses diversos e contraditórios, 

presentes nos ambientes e condições de trabalho. Interesses estes que não se 

resumem aos do capital e do trabalho, mas também aos relativos ao mundo 

subjetivo (desejos, vivências, sentimentos), aos valores, crenças, ideologias e aos 

interesses econômicos e políticos (SATO, 1999). 

 Drucker (1997) diz que em razão da rapidez em que a sociedade está se 

transformando numa sociedade de organizações, todas as instituições terão de se 

responsabilizar pela qualidade de vida e fazer da satisfação sua meta fundamental. 

Já Nunes e Moraes (2002) expressam da seguinte maneira: 

 

Qualidade de Vida no Trabalho significa ter estabilidade e 
segurança no emprego, ter garantia de trabalho e segurança 
quanto ao futuro, É poder desenvolver as atividades com 
tranqüilidade e harmonia junto aos colegas na empresa. E 
trabalhar num clima de empregabilidade normal, sem a 
pressão da perda do emprego a qualquer hora. 

 

 

 Ambos defendem a idéia da necessidade do desenvolvimento do bem estar 

social nas organizações como ponto chave a sua manutenção e crescimento. 

Conforme Walton (1973), citado por Rodrigues (1994), definiu-se qualidade 

de trabalho como uma expressão para caracterizar valores ambientais e humanos 



que foram suprimidos em favor do avanço tecnológico e do crescimento, conforme 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 3 – CATEGORIAS DE MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE  VIDA NO 
TRABALHO 
 
I – Compensação justa e adequada: renda adequada ao trabalho, equidade 
interna e externa; 
II – Condições de trabalho: jornada de trabalho e ambiente físico seguro e 
saudável; 
III – Oportunidade para utilização e desenvolvimento da capacidade humana: 
autonomia, significado do trabalho, identidade da tarefa, variedade da habilidade e 
retroinformação; 
IV – Oportunidade de crescimento e segurança: possibilidade de carreira, 
crescimento profissional, segurança e emprego; 
V – Integração social na organização: igualdade de oportunidades e 
relacionamento; 
VI – Constitucionalismo: respeito às leis e direitos trabalhistas, privacidade 
pessoal, liberdade de expressão, normas e rotinas; 
VII – Trabalho e espaço total de vida: relação do papel do trabalho dentro das 
outras esferas de sua vida, tais como relações com a família; 
VIII – Relevância social da vida no trabalho: responsabilidade social das 
organizações diante do ambiente. 
FONTE: Walton (1973) apud Rodrigues (1994). 
 

 
Já Westley (1979) apud Silva e Matos (2003), diz que podemos verificar e 

analisar a Qualidade de Vida no Trabalho em fatores político, econômico, 

psicológico e sociológico: 

 

QUADRO 4 - FATORES PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE V IDA NO 
TRABALHO 
 
I – Político: tem a ver com questões relacionadas a segurança no emprego, 
atuação sindical, retroinformação, liberdade de expressão, valorização do cargo e 
relacionamento com a chefia. 
II – Econômico: são detectados por meio de questões como eqüidade salarial, 
remuneração, benefícios, local de trabalho, carga horária e ambiente externo, 
acarretando em uma sensação de injustiças por parte dos trabalhadores. 
III – Psicológico: origina-se de questões relacionadas à realização profissional, 
desafio, desenvolvimento pessoal e profissional, criatividade, variedade e 
identidade de tarefas. 
IV – Sociológico: são questões relativas à participação nas decisões, grau de 
responsabilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e valor pessoal.  
FONTE: Westley (1979) apud Silva e Matos (2003). 
 

 



É interessante observar que tanto Walton quanto Westley, seguem 

praticamente a mesma linha, dando a entender que se forem melhoradas as 

condições de trabalho a empresa terá suas recompensas em forma de melhor 

produtividade e maior rentabilidade.  

 Porém, deve-se levar em consideração os modelos de Hackman e Oldham, 

e Werther e Davis. Hackman e Oldham (1975) apud Adorno, Marques e Borges 

(2005) descrevem o seu modelo relacionando o conteúdo do cargo à motivação do 

indivíduo. Segundo eles este modelo de Qualidade de Vida no Trabalho está 

ancorado no princípio das características básicas da tarefa: significado do trabalho, 

percepção da responsabilidade pelos resultados e conhecimentos dos resultados 

do trabalho. Para isso elegeram critérios necessários denominados de dimensões 

da tarefa. São elas: 

 

QUADRO 5 – ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE  UMA 
TAREFA 
 
I – Variedades de Habilidades e talentos exigidos na realização da tarefa. 
II – Identidade da tarefa, significando o grau em que é exigida a execução de um 
trabalho completo. 
III – Significado da tarefa, o impacto que ela exerce na vida ou no trabalho de 
outras pessoas. 
IV – Inter-relacionamento. 
V – Autonomia, independência e liberdade para programar o próprio trabalho. 
VI – Feedback intrínseco, informações claras e diretas sobre a efetividade de seu 
desempenho. 
VII – Feedback extrínseco, informações sobre seu desempenho advindas dos 
colegas e superiores. 
FONTE: Hackman e Oldham (1975) apud Adorno, Marques e Borges (2005). 

 

Já Werther e Davis (1983) apud Adorno, Marques e Borges (2005) 

relacionam o modelo dando ênfase aos fatores ambientais, organizacionais e 

comportamentais, que influenciam na realização de um trabalho mais produtivo e 

com maior satisfação. 

 

QUADRO 6 – FATORES QUE INFLUENCIAM PARA UM TRABALHO  MAIS 
PRODUTIVO E COM MAIOR SATISFAÇÃO 
 
I – Fator Ambiental: está voltado para o meio externo à organização, ou seja, para 
aspectos sociais, culturais, históricos, competitivos, econômicos, governamentais 
e tecnológicos. 
II – Fator Organizacional: destacam a eficiência e a produtividade, formalizadas 



pela racionalização, envolvendo os propósitos e objetivos da instituição, a 
organização de suas atividades, seus departamentos e cargos. 
III – Fator Comportamental: diz respeito às necessidades dos trabalhadores, à sua 
motivação e satisfação. 
FONTE: Werther e Davis (1983) apud Adorno, Marques e Borges (2005). 
 

 

Ambos Hackman e Oldham (1975) e Werther e Davis (1983) apud Adorno, 

Marque e Borges (2005), enfatizam a tarefa certa para o colaborador certo, onde 

deixam clara a importância da Gestão de Recursos Humanos que têm como função 

acompanhar e desenvolver um programa criterioso que começa no recrutamento 

das pessoas indo até um acompanhamento dos resultados como: índices de 

absenteísmo, rotatividade, qualidade do trabalho, motivação e satisfação de seus 

colaboradores com o resultado dessas avaliações. 

 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nos últimos anos, a política organizacional brasileira, foi voltada para os 

resultados quantitativos e não para os qualitativos, ou seja, visou aumentar sempre 

o número de lucros, deixando para trás a questão da qualidade de vida dos 

colaboradores. 

 Os donos do capital precisam se conscientizar que a Qualidade de 

Vida no Trabalho é uma ferramenta necessária para seus colaboradores e que 

sem ela a tendência é piorar a cada ano o processo de qualidade nas tarefas. 

Afinal, precisam sentir-se motivados e satisfeitos com seu trabalho para 

conseqüentemente refletirem em sua organização. 

 O que foi proposto neste estudo seria uma nova abordagem organizacional 

junto às instituições empresariais, para que mudem até então a única visão 

administrativa de produção de lucros e serviços que têm, para uma visão humana 

dos processos diários. 

 Deste modo, esperamos ter contribuído satisfatoriamente a todos que se 

apropriaram da leitura deste material, bem como, aqueles que tiveram em seus 

objetivos pessoais e profissionais a intenção de exercitar este processo junto aos 

seus colaboradores. 
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RESUMO 
 
Hoje a sociedade vem cada vez mais se adaptando às condições que a inclusão 
exige. As empresas começaram a se organizar no aspecto da inclusão através da 
lei de cotas, o qual exige que uma porcentagem de vaga seja destinada às pessoas 
com deficiência. Após a criação da lei, muitas das empresas estão se esforçando 
no intuito de cumpri-la e acabam se surpreendendo com os resultados obtidos, já 
que descobrem que, além de estarem colocando sua responsabilidade social em 
prática, também estão transformando o ambiente de trabalho em um ambiente 
homogêneo para todos. O respeito e a conscientização aos direitos das pessoas 
com deficiência têm aumentado gradativamente, porém, após a criação das leis de 
inclusão tende a acelerar esse processo de forma objetiva. As pessoas com 
deficiência estão cada vez mais buscando seu lugar na sociedade, que por sua 
vez, tenta absorvê-las sensibilizando as organizações e seus gestores para que a 
igualdade seja o ponto de partida para inclusão.  Na intenção de buscar a 
igualdade profissional, foram criadas as etapas para auxiliar as empresas na 
inserção do profissional com deficiência.   
 

Palavras-chave:  Deficiência; Inclusão; Acessibilidade; Sensibilização. 

 

ABSTRACT  

The present society has been adapting to the conditions urged by inclusion. The 
companies started to reorganize themselves to respond to the inclusion issue 
through the law of quotas, which demands that a percentage of vacancies in the 
companies should be set apart to impaired people. After inclusion became 
ordinance, many companies are attempting to be under law and have been 
surprised by the aftermath. They realized that besides have been practicing social 
responsibility they have been also transforming the workplace into a more 
homogeneous environment for everyone. Respect and consciousness of disabled 
people’s rights have been increasing gradually. However, the regulation of inclusion 
tends to accelerate this process in an objective way. Impaired people are 
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continuously seeking their place in the society which for its turn, try to absorb them, 
making organizations and managers sensitive to their cause, in order that equality 
may be the starting point for inclusion. Some steps were created in the attempt to 
seek professional parity and help companies through the process of inclusion of 
disabled professionals.  
 

Key words : Disability; Impairment; Inclusion; Accessibility; Sensitization  

 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Esse artigo tem como base, a pesquisa realizada por FRANCISCO, 

GORNISKI E LIMANSKI (2006) para o Projeto de Conclusão do Curso de 

Administração com ênfase em Recursos Humanos, intitulado Orientação para 

Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. 

O trabalho e a pessoa com deficiência integram umas das principais 

preocupações sociais, tanto na esfera federal como na estadual e no âmbito da OIT 

- Organização Internacional do Trabalho. 

As pessoas com deficiência devem receber igual tratamento no trabalho. A 

lei deve ser utilizada para conscientizar o empresário e facilitar a oportunidade de 

inclusão no mercado de trabalho. 

O processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho tem como objetivo ampliar o acesso à informação dos gestores da 

organização através de descrições e sugestões de etapas a serem seguidas pela 

empresa, para a inclusão de pessoas com deficiência, possibilitando que o mesmo 

desempenhe suas atividades de forma digna e tenham oportunidade de mostrar as 

suas habilidades e seu desempenho profissional. 

Salientamos que a inserção das pessoas com deficiência, no mercado de 

trabalho não está restrita à obrigação legal, mas também ao papel social e 

responsável da empresa. 

 

Inclusão social no ambiente de trabalho 

 

Segundo SASSAKI (2003, p. 29), o modelo médico da deficiência tem sido 

responsável em parte, pela resistência da sociedade em aceitar a necessidade de 



mudar suas estruturas e atitudes para incluir pessoas com deficiência e/ou de 

condições atípicas para que estas possam, aí sim, buscar seu desenvolvimento 

pessoal, social, educacional e profissional. 

A idéia da inclusão surgiu para derrubar a prática da exclusão social a que 

foram submetidas às pessoas com deficiência por vários séculos.  

Na década de 60, o movimento pela integração social começou a procurar 

inserir as Pessoas com Deficiência (PCD) nos sistemas sociais, tais como: a 

educação, o trabalho, a família e o lazer. A autonomia e a independência 

começaram a ter significados diferentes dentro do movimento, abrindo mercado 

para um novo trabalhador. 

 A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados 

incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada 

pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem através da 

cooperação. A diversidade humana é representada, principalmente, por origem 

nacional, sexual, religião, gênero, cor, idade, raça e deficiência. No entender de 

alunos e professores do Instituto de Diversidade Estudantil da Universidade de 

Minnesota, nos EUA, a sociedade tem usado esses atributos pessoais como 

critérios para separar pessoas, o que transforma esses atributos em “tentáculos da 

opressão humana” KOLUCHI (1995) apud SASSAKI (2003). 

 A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção 

de um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, 

nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos e 

utensílios, mobiliários e meios de transporte) e na mentalidade de todas as 

pessoas, portanto também do próprio deficiente. 

No Brasil, algumas empresas já adotaram a prática da inclusão, mesmo que 

em pequena escala e sem o total conhecimento sobre como ser uma empresa 

inclusivista. Iniciaram com pequenas adaptações, especificamente no posto de 

trabalho e/ou nos instrumentais de trabalho, com o apoio de empregadores 

compreensivos que reconheciam a necessidade da sociedade em derrubar 

barreiras e abrir espaços para as pessoas com deficiência com qualificação para o 

trabalho. 

Uma empresa inclusiva é aquela que acredita no valor da diversidade 

humana, reconhece que cada ser humano tem suas diferenças e com isso efetua 

mudanças fundamentais nas práticas administrativas, implementa adaptações no 



ambiente físico, adapta procedimentos e treina todas as áreas inclusive a de 

Recursos Humanos no sentido de poder receber da forma mais igualitária a pessoa 

com deficiência.  

A busca de informações de como se tornar uma empresa inclusiva é o 

primeiro passo. Hoje os empregadores contam com a assessoria de profissionais 

inclusivistas que atuam em entidades sociais. 

 Segundo SASSAKI (2003), alguns fatores internos de uma empresa acabam 

facilitando a inclusão da pessoa com deficiência: 

 

• Adaptação dos locais de trabalho; 

• Adaptação de aparelhos, máquinas, ferramentas e equipamentos; 

• Adaptação de procedimentos (fluxo) de trabalho; 

• Adoção de programas de emprego apoiado (treinador de trabalho 

e outros apoios); 

• Revisão das políticas de contratação de pessoal; 

• Revisão das descrições de cargos e das análises ocupacionais; 

• Revisão dos programas de integração de empregados novos; 

• Revisão dos programas de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos; 

• Revisão da filosofia da empresa; 

• Capacitação dos entrevistadores de pessoal; 

• Realização de seminários internos de sensibilização dos gestores 

e colaboradores; 

• Cumprimento das recomendações internacionais e da legislação 

nacional pertinentes ao trabalho; 

• Participação da empresa em conselhos municipais e estaduais 

pertinentes a PCD; 

• Aquisição e/ou facilitação na aquisição, de produtos da tecnologia 

assistiva que facilitem o desempenho profissional de empregados 

com deficiências severas. 

 

 



A contratação de pessoas com deficiência deve representar para a empresa 

a inclusão de um novo colaborador que venha somente agregar novos valores, sem 

a visão de que é apenas uma obrigação legal. Com essa atitude, os outros 

colaboradores terão a mesma visão e a convivência será de igual para igual. As 

empresas têm uma grande capacidade de influenciar na transformação da 

sociedade.  

O ambiente de trabalho tem muito a ganhar com o processo de inclusão. A 

empresa inclusiva reforça o espírito de equipe de seus funcionários, fortalecendo a 

sinergia em torno dos objetivos comuns e expressando seus valores coletivamente.  

Com um clima organizacional assim, também é possível obter ganhos de 

produtividade, se as pessoas com deficiência estiverem devidamente inseridas nas 

funções onde possam ter um bom desempenho. A PCD traz para a empresa a 

possibilidade de ver novas oportunidades no seu negócio, além de prepará-la para 

demandas específicas de diferentes universos que incorpora.  

 

A preocupação do poder legislador  

 

As pessoas com deficiência no Brasil (dados do CENSO de 2000), 

representam diretamente 25% da população afetada por dificuldades, lutando por 

seus direitos individuais e sociais. E, destes, nove milhões estão em idade para 

trabalhar, um milhão exercem atividade remunerada e destes, aproximadamente, 

200 mil têm carteira assinada.  

Neste sentido, a legislação brasileira é bastante avançada e já garante e 

protege os direitos das pessoas com deficiência. O papel de instituições e 

organizações é fundamental para que as determinações legais se tornem um hábito 

e prática de todos os brasileiros. 

Na busca do cumprimento das disposições constitucionais, o legislador, 

instituiu, através de lei federal, o sistema obrigatório de cotas para contratação de 

pessoas com deficiência. 

Conforme o Art. 36. da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989: 

 

 A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com 

beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com 



pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte 

proporção:  

I - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por 

cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; 

ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

 

A decisão de abrir postos de trabalho para pessoas com deficiência rompe 

as barreiras que tradicionalmente excluem as pessoas com deficiência do processo 

produtivo.  

Geralmente são necessárias algumas adaptações físicas e 

comportamentais, mas ao longo dessas mudanças, o próprio empregador percebe 

que é mais fácil do que parece. 

Mais importante do que simplesmente cumprir a lei, as empresas precisam 

planejar a inclusão de maneira que possam aproveitar da melhor maneira possível 

às habilidades, competências e o potencial de trabalho de cada um. 

 Durante a fase de planejamento é necessário definir os objetivos a serem 

atingidos com base na visão, na missão, nos valores da empresa bem como 

montar um planejamento estratégico, sua abrangência, as parcerias ao longo do 

processo, possíveis planos de ação e as metas que se pretende chegar. 

 Desta forma fica mais fácil entender o que precisa ser criado e o que só 

precisa ser aperfeiçoado ou modificado.  

 A formação de um Comitê com a participação de funcionários das áreas de 

Recursos Humanos, do departamento de Serviço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho, do setor Jurídico e Responsabilidade Social tem como 

principal função coordenar as atividades nas fases de planejamento e implantação 

do programa. Após o processo já implantado, a existência desse Comitê já não 

será necessária, já que todos os processos farão parte da rotina de trabalho dos 

departamentos envolvidos. 

 A contratação de uma consultoria ou a Agência do Trabalhador também 

poderá auxiliar em todos os passos para a implantação. A Agência do Trabalhador 

não só disponibiliza ás empresas o cadastramento das pessoas com deficiência, 



como também, realiza o mapeamento, palestras de sensibilização, adaptação no 

trabalho e orientação quanto à acessibilidade.  

Qualquer medida tomada pela empresa para incluir entre seus funcionários 

pessoas com deficiência só será eficaz se houver um compromisso firme da 

direção e continuidade desse processo. A divulgação sobre a atual situação das 

demais empresas relatando a postura do Ministério Público em relação às 

empresas que não tem a cota ainda cumprida deixa claro que é evidente a 

possibilidade de autuação pela falta de ações inclusivas e mais assertivas. 

Para que o projeto atinja os resultados esperados é fundamental que as 

áreas que demandam contratações se sensibilizem, assumindo o compromisso de 

solicitar mão-de-obra de pessoas com deficiência para os postos de trabalho. A 

orientação da empresa deve prevalecer, mas é importante que todos possam se 

manifestar sem constrangimentos. 

 No processo de contratação o Comitê criado ou outro órgão contratado fará 

um levantamento dos profissionais com deficiência que já compõem o quadro de 

colaboradores. Esse levantamento permitirá a identificação de pessoas com 

deficiência que já estejam trabalhando na organização e a definição de números 

precisos para que se atinja a Lei de Cotas. Nada impede que a empresa, através 

do seu processo inclusivo, ultrapasse o número exigido por lei em relação às 

pessoas com deficiência na organização.  

 O mapeamento das funções tem como objetivo, determinar quais os tipos de 

deficiência que melhor irão se adequar a cada uma das funções existentes na 

empresa, e será realizada a partir do cruzamento das habilidades e conhecimentos 

específicos necessários a cada cargo, o que é fundamental para garantir a 

qualidade na execução da tarefa, mobilidade e segurança. 

 Após o mapeamento das funções e das áreas de trabalho, é somada à 

avaliação da estrutura física e arquitetônica, através da qual se pode identificar as 

necessidades de adaptações para garantir a segurança e a mobilidade de 

colaboradores com deficiência. 

 Caso não haja necessidade de alterações estruturais, resta ainda analisar se 

o translado destes profissionais é possível. Esta avaliação não contempla apenas 

adaptações dentro da empresa, mas meios para que este profissional desloque-se 

de sua residência até o local de trabalho.  



 No caso de a empresa optar por realizar modificações e adaptações 

estruturais em sua planta, recomenda-se um profissional com especialização no 

tema e observação às normas previstas pela ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas.  

 Na fase de recrutamento é importante verificar o tipo de dinâmica, testes que 

serão usados nos processos de seleção, já que muitas vezes não são adaptados 

aos tipos de deficiência. Com isso faz-se necessário à preparação dos profissionais 

de Recrutamento e Seleção, evitando desgastes, equívocos e expectativas 

elevadas nos candidatos. 

 No processo de definição dos requisitos dos cargos em aberto na empresa, 

deve-se considerar a possibilidade de adaptá-los às atividades que pessoas sem 

deficiência têm para desempenhá-los ampliando assim as possibilidades de 

trabalho para os profissionais com deficiência. É importante também que, quando 

divulgar a existência de uma vaga, deixar aberta a possibilidade de o candidato 

solicitar, no processo de seleção, condições que estejam adequadas às suas 

características. Isto possibilitará, por exemplo, que uma pessoa com deficiência 

avise que necessita de sala de fácil acesso para realizar uma entrevista. 

É necessário também estabelecer corretamente os processos de abertura de 

vagas e utilizar parceiros para encaminhamento de profissionais com o perfil 

desejado. Em geral, sua atuação também inclui cursos de capacitação para as 

pessoas com deficiência, que são treinadas e encaminhadas para as funções mais 

adequadas aos seus perfis profissionais. Esses parceiros estão aptos para avaliar 

seu potencial de aprendizagem e quais habilidades podem ser desenvolvidas, já 

que se responsabilizam pela indicação, encaminhamento ou por eventual 

substituição de um profissional com deficiência. 

 A Agência do Trabalhador (SINE) possui um cadastro contendo informações 

acerca do tipo de deficiência, dados pessoais e experiências profissionais 

anteriores, encaminhando as pessoas que melhor se adaptam ao perfil solicitado, 

facilitando assim o processo de contratação que são disponibilizados gratuitamente 

para as organizações. 

A UNILEHU – Universidade Livre para a Eficiência Humana também 

desenvolve um excelente trabalho desde o processo de inclusão até o 

acompanhamento dos profissionais incluídos. A empresa poderá utilizar as 



Associações, Escolas, Centros Especializados ou de Reabilitações que também 

disponibilizam esse serviço. 

É importante não excluir as pessoas com deficiência do convívio com o 

restante da empresa. Não isolá-las em setores criados para portadores de 

deficiência são medidas fundamentais para que ocorra um real processo de 

inclusão.  

Na fase de treinamento ficará claro que a implementação do processo e 

esforços despendidos na contratação não foram desperdiçados. Se o profissional 

com deficiência tiver atribuições claras e definidas, e receber treinamento 

adequado para desenvolvê-las, ele terá responsabilidades e será produtivo como 

os outros funcionários. Mais que mantê-lo no emprego, o estímulo pode revelar 

outras habilidades que permitam seu crescimento, sua atuação em outras funções 

e sua promoção. É um ganho tanto para o empregado como para o empregador.  

As empresas também podem estabelecer parcerias com diversos setores da 

sociedade. Com os governos, nos diferentes âmbitos, sempre existem 

possibilidades de estabelecer programas comuns. Eles podem, por exemplo, 

envolver a participação da empresa no financiamento de políticas públicas de 

atendimento às pessoas com deficiência ou a absorção pela empresa de pessoas 

com deficiência oriundas de programas oficiais de formação e qualificação 

profissional.  

As empresas são os principais financiadores privados das entidades 

assistenciais e associações que assumem em nosso país, grande parte do 

atendimento qualificado às pessoas com deficiência. Estabelecer acordos com 

essas instituições, além de ser fundamental para a manutenção delas, permite às 

empresas ter um canal aberto e qualificado de informação e formação.  

 Como qualquer outro funcionário, o desempenho do profissional com 

deficiência deve ser avaliado dentro de critérios previamente estabelecidos e 

acordados entre empregado e empregador. Concentrar as pessoas com 

determinada deficiência em um único setor, sem que elas tenham possibilidade de 

evoluir, de serem promovidas ou de ter outras funções e contato com os demais 

funcionários da empresa pode institucionalizar uma segregação indesejável no 

ambiente de trabalho.   

Uma empresa socialmente responsável deve estar atenta para detectar e 

prevenir situações de risco, sendo indispensável uma política de prevenção de 



acidentes, tendo em vista que segurança de pessoas com deficiência requer ainda 

mais cuidados.  

A brigada de incêndio deve receber treinamento adequado para assegurar 

socorro às pessoas com deficiência. Outra prática que deve ser incorporada é o 

procedimento com pessoas que adquiriram deficiência quando estavam 

empregadas.  

Ter uma postura socialmente responsável significa reter esses profissionais, 

pois sua experiência na empresa é um patrimônio valioso, fruto de investimentos 

feitos por ambas as partes. Novamente, reter não significa isolar nem “encostar” 

essas pessoas em funções improdutivas. É necessário desenvolver uma política de 

adaptação desses profissionais, fornecendo apoio médico, psicológico e técnico 

para que possam desenvolver atividades compatíveis com a nova situação.  

Na comunicação interna é importante assegurar que regulamentos, 

programas e informações sobre remuneração e carreira estejam disponíveis aos 

empregados com deficiência, em meios que sejam acessíveis a eles. 

As condições de acessibilidade oferecidas no local de trabalho tanto podem 

reforçar a limitação causada por uma deficiência, quanto podem minimizá-la, ou 

mesmo neutralizá-la. 

O conceito de desenho universal demonstra que ambientes livres beneficiam 

a todos, não somente às pessoas com deficiência. Um piso com faixa tátil de 

orientação para a pessoa com deficiência visual e programação visual explícita que 

atenda ao portador de deficiência auditiva beneficia também os visitantes e todos 

os que circulam naquele ambiente. Móveis e arquivos acessíveis a um cadeirante 

também facilitam o acesso de pessoas com menor estatura. Estima-se que o 

acréscimo de custo para construir, seguindo parâmetros de desenho universal, seja 

de menos de 5%. E ele favorece também as pessoas obesas ou cardíacas, 

gestantes e idosos. 

O acesso à tecnologia amplia a inclusão da pessoa com deficiência e 

derruba barreiras no sentido de que pessoas com deficiência eram inúteis. Muitos 

equipamentos e softwares têm sido desenvolvidos, permitindo o uso da informática 

por quase todas as pessoas com vários tipos de deficiência. Vários recursos têm 

sido desenvolvidos e podem ser incorporados pelas empresas, criando um 

ambiente que facilite o processo de inclusão. 



Pesquisas quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos são importantes 

para mensurar resultados e conseguir visualizar sobre o clima organizacional antes 

e depois da contratação de profissionais com deficiência. 

Mostra também o índice de turnover de pessoas com deficiência, quais os 

motivos de demissão, qual o número de contratações, identificando os fatores 

positivos e negativos do processo, dando subsídio para criar estratégias que 

revertam ou complementem as já existentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Objetivando a igualdade e criando oportunidade ao profissional com 

deficiência para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, as organizações 

devem estar dispostas a viabilizar o processo de inclusão, não só para o 

cumprimento da lei de cotas, mas também se conscientizando que o processo de 

inclusão deve ser espontâneo. 

 Para conseguir atingir os objetivos do processo de inclusão, é importante o 

empenho de todos os colaboradores da organização, principalmente dos gestores. 

Para acompanhar as tendências do mercado globalizado e cumprir a legislação em 

questão, faz-se necessário ter uma visão de mudanças com a consciência de que 

há uma necessidade de adaptações físicas, comportamentais a fim de criar um 

planejamento da inclusão de maneira que se possam aproveitar as habilidades e o 

potencial de cada um.  

 Este artigo tem como finalidade demonstrar a implantação do processo de 

inclusão nas organizações, porém, é necessário que as áreas envolvidas 

continuem monitorando os setores, buscando o aperfeiçoamento e a 

homogeneidade no intuito de, cada vez mais, proporcionar um ambiente com 

interação e receptividade. Eis o princípio do trabalho em conjunto, no qual é de 

suma importância a equipe multidisciplinar, onde não há uma exclusividade de 

nenhuma ciência do saber. 
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RESUMO 

 

O desafio desta pesquisa é fazer uma analogia entre a estratégia cooperativa do 
tipo arranjos produtivos locais (APL), com uma associação de carrinheiros, 
coletores de materiais renováveis da cidade de Curitiba. Destacam-se as 
vantagens e desvantagens desse tipo de aliança sendo dada ênfase a estrutura 
organizacional da associação. Através de um estudo de caso predominantemente 
qualitativo, descritivo e exploratório, busca-se uniformizar os conceitos de 
aglomerados, clusters, clusters com alianças estratégicas e arranjo produtivo local. 
O estudo ocorreu em uma associação de carrinheiros, situada no bairro do 
Guabirotuba, na cidade de Curitiba. Sendo entrevistados dois carrinheiros, o 
coordenador do barracão e a orientadora social do Instituto Lixo e Cidadania, 
instituição apoiadora do projeto e formação de associações e redes entre 
carrinheiros. Como resultado, caracterizou-se a estrutura como um sistema de 
cooperação, identificando-se a estrutura organizacional da associação e suas 
vantagens competitivas. 
 
Palavras-chave: Associação; Estrutura Organizacional; Redes.   

 

ABSTRACT  

 
The challenge of this research is to draw an analogy between the cooperative 
strategy such as APL – Arranjos Produtivos Locais (local productive clusters) and a 
chart association, which gathers collectors of recyclable materials in the city of 
Curitiba. The advantages and disadvantages of this kind of alliance have been 
highlighted giving emphasis to the organizational structure of the association. 
Through a case study, chiefly qualitative, descriptive and exploratory, the work 
attempts to standardize concepts of clusters, clusters with strategic alliances and 
local productive clusters. The study took place at an association of chart collector, 
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sited at Guabirotuba neighborhood, in Curitiba. Two chart collectors, the coordinator 
of the warehouse and the social counselor of the Instituto Lixo e Cidadania 
(Wasteand Citizenship Institute) have been interviewed, once the Institute is the 
institution which support the project and the formation of associations and chart 
collectors’ nets. As a result, the structure is characterized as a system of 
cooperation, identifying the organizational structure of the association and its 
competitive advantages. 
 
 
Key Words : Association; Organizational structure; Nets. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma época em que nossa sociedade é essencialmente formada de 

organizações, o estudo da forma na qual as organizações se originam vem 

apresentando ao longo dos anos uma fértil discussão a respeito das cooperações 

organizacionais.  

A observância da formação das organizações em um ambiente caracterizado pela 

presença de cooperação e competição entre seus integrantes, provoca curiosidade 

sobre a forma deste sistema. Em busca de compreender e valorizar esta forma, 

numa perspectiva estratégica social realizou-se uma pesquisa teórico-empírica em 

uma associação de carrinheiros, com o objetivo principal de observar os conceitos 

de aglomerados, clusters, clusters em alianças estratégicas, arranjos produtivos 

locais e relacionar com a organização proposta. Tendo ainda a pretensão de 

identificar: (1) a estrutura organizacional da associação; (2) os pontos de 

cooperação entre os integrantes; (3) as obrigações dos integrantes; (4) e os 

principais fatores que levam um carrinheiro a incorporar-se em uma estrutura 

coletiva de cooperação e competição. 

A justificativa do estudo observa-se no contexto teórico e prático. No contexto 

teórico a investigação e confrontação de autores relacionados às formas de 

cooperação e competição nas organizações, buscam subsidiar uma percepção 

integrada da realidade, instigando a análise e a caracterização de empresas que 

mantém um sistema de cooperação como forma de sobrevivência. 

Em relação ao contexto prático, envolve a estruturação organizacional como fator 

de sobrevivência e desenvolvimento de uma associação de carrinheiros que 



coletam, separam, embalam e comercializam materiais recicláveis na cidade de 

Curitiba, mesclando os conceitos teóricos com a prática observada. 

Para realização do estudo foram abordados vários autores como Porter (1999), 

Neto (2000), Bispo (2004), Schimitz (1992), Fórmica (2000), entre outros. 

Apresenta-se a seguinte estrutura no artigo: Introdução; Fundamentação Teórico-

Empírica; Metodologia; Apresentação de Resultados e Conclusões. 

   

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

2.1 AGLOMERADOS  

 

 Segundo Porter (1999), aglomerado é um agrupamento geograficamente 

concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 

determinada área. São organizações vinculadas por elementos comuns e 

complementares. Este escopo geográfico variável abrange organizações, bairros, 

cidades, estados ou até países vizinhos. Trata-se de um sistema organizacional 

com clientes, fornecedores de matérias-primas, instituições financeiras, instituições 

governamentais e empresas de setores correlatos entre outras, podendo ser 

industrial, comercial ou de prestação de serviços. 

Bispo (2004) destaca duas perspectivas diferentes em relação aos aglomerados: 

quanto a sua formação e configuração. Quanto à formação, podem ser 

considerados deliberados ou endógenos. Os aglomerados deliberados são 

constituídos de forma planejada, podendo ser o resultado de ações privadas. Os 

endógenos são formados pela tradição ou vocação de determinada região.  

Quanto à configuração, pode ser vertical ou horizontal, sendo o aglomerado vertical 

aquele que mantém interdependência na sua cadeia produtiva e abrange dois ou 

mais elos. O aglomerado horizontal caracteriza-se por empresas do mesmo elo da 

cadeia produtiva, sendo constituído por empresas concorrentes, que interagem 

simultaneamente na cooperação e na competição e que, de alguma forma, extraem 

vantagens da coletividade. 

Bispo (2004) conceitua aglomerado como “arranjo deliberado ou endógeno de 

empresas concentradas geograficamente e que apresentem interdependências 

horizontais, com empresas concorrentes, ou verticais, no decorrer da cadeia 

produtiva”. 



Porter (1999) acrescenta que os aglomerados são sistemas de empresas e 

instituições inter-relacionadas, onde “o todo é maior do que a soma das partes”. 

Desempenhando um papel importante na competição e trazendo implicações 

relevantes para as empresas, governos, universidades e outras instituições da 

economia. Além disso, a análise possibilita perceber as afinidades e as interações 

entre as empresas. 

 

2.1.1 IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS AGLOMERADOS 

 

Porter (1999) destaca algumas características que devem ser observadas 

para identificar uma estrutura como aglomerado, sendo elas: 

Exige que haja uma grande empresa ou uma concentração de empresas 

semelhantes em uma determinada área geográfica; 

Torna-se necessário verificar as empresas e instituições da cadeia vertical e 

horizontal; 

Identificar setores que utilizem distribuidores comuns ou que forneçam produtos ou 

serviços complementares; 

Identificar os setores do aglomerado e as respectivas empresas integrantes, sendo 

isoladas as instituições que proporcionam tecnologias, qualificações, infra-

estrutura, capital e informações específicas, caso haja; 

Identificar as agências governamentais e outros órgãos reguladores que 

influenciam de alguma forma significativa os participantes do aglomerado, caso 

haja. 

Segundo Porter (1999), um aglomerado tem o objetivo de somar forças entre 

organizações que obtém seus mais variados objetivos, mas que, de alguma forma, 

venham a obter vantagens nessa união. Essas vantagens são distintas e 

diversificadas, sendo diretamente relacionadas ao tipo de empresa ou instituição. 

Em um aglomerado industrial, por exemplo, uma indústria pode procurar sinergia 

na tecnologia, no marketing, na comercialização entre outros. Enquanto que os 

órgãos governamentais procuram desenvolvimento regional. 

A identificação das fronteiras do aglomerado ocorre pela observância das 

relações horizontais e verticais, dos elos significativos, estando passíveis de 

constantes evoluções, pelas possíveis alterações das relações do aglomerado.  



 Porter (1999) acrescenta que os aglomerados muito amplos, que abrangem 

grandes agregados, exibem uma linha tênue entre os setores componentes, caindo 

em generalidades à análise das limitações e dos pontos de estrangulamento. Já em 

forma de rotulação de um único setor, o aglomerado ignora sinergias inter-setoriais, 

com fortes impactos na competitividade.  

 

2.2 CLUSTERS 

 

 Segundo Kwasnicka (2004 apud LEMOS; SOUZA, 2005), a reunião de 

empresas de um mesmo setor numa determinada área geográfica, não constitui 

cluster necessariamente, pois é necessário que os concorrentes compitam para 

ganhar e reter clientes, convivendo em um ambiente de cooperação e competição. 

Tendo como objetivo a sinergia entre organizações, obtendo-se uma vantagem 

competitiva em relação aos serviços ou mercadorias disponibilizadas. 

 Casarotto e Pires (2001) salientam que um cluster desenvolve-se sobre a 

vocação regional, podendo conter empresas produtoras finais, serviços ou 

fornecedores, além de incluir associações de suporte privado e ligadas ao governo, 

no entanto pode conter mais de um consórcio ou até nenhum consórcio, podendo 

haver relações de parcerias comerciais ou negociais. 

Zaccarelli (2004) observa que um cluster denominado completo ou de alianças, 

deve observar nove questões que devem ter correlações entre si, reforçando-se 

mutuamente, sendo elas: (1) alta concentração geográfica; (2) existência de todos 

os tipos de empresas e instituições de apoio; (3) presença de muitas empresas de 

cada tipo; (4) total aproveitamento de materiais reciclados; (5) grande cooperação 

entre as empresas: (6) intensa disputa; (7) substituição seletiva permanente; (8) 

uniformidade e nível tecnológico; e (9) cultura da sociedade adaptada às atividades 

do cluster. Havendo desta forma associações ou alianças entre organizações que 

tenham objetivos comuns.  

Segundo Lorange e Ross (1996), as alianças proporcionam a seus 

parceiros, uma maior chance de sucesso do que se estivessem isoladas. Devendo 

haver vínculos que mantenham a força de informações, intercâmbios, transações 

agregadas, metas e objetivos comuns, entre outras. Sendo observados alguns 

fatores para que seja caracterizado como aliança, sendo eles: (1) são arranjos de 

cooperação entre duas ou mais empresas; (2) tem a justificativa de manutenção 



das estratégias individuais; (3) tem o propósito final de sinergia; (4) tem-se que 

estar atento para a formação, implementação e a evolução das alianças 

estratégicas, estando ligada a confiança mútua.  

 Zaccarelli (2004) denomina ainda que o cluster incompleto ou apenas cluster 

não atende as nove condições, porém encontra-se em constante evolução e 

tendência a tornar-se completo. 

  

2.3  ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

 

 Segundo Lemos (2004), quando um cluster com aliança estratégica é 

desenvolvido e está embasado em princípios de desenvolvimento sustentável pode 

originar um arranho produtivo local.  

 Casarotto e Pires (2001) trazem como a diferença conceitual de cluster e 

arranjo produtivo local a palavra solidariedade, onde cluster é denominado como 

“uma concentração geográfica de empresas e instituições interconectadas num 

campo particular, envolvendo fornecedores, maquinaria, serviços e infra-estrutura” 

(CASAROTTO; PIRES, 2001, p. 84), enquanto arranjo produtivo local é 

conceituado como “redes cooperativas de negócios caracterizadas por uma 

concentração territorial, por especialização em torno de um produto básico e por 

ativa solidariedade entre vários atores” (CASAROTTO; PIRES, 2001, p. 84). 

 Kreuz, Souza e Cunha (2004) contribuem dizendo que os arranjos produtivos 

locais além de forte sinergia, compreendem instituições de ensino e pesquisa, 

instituições de apoio e crédito, governos locais, regionais e nacionais, associações 

de classe, clientes, fornecedores, entre outros. Neste sentido o individualismo e o 

sentido comunitário se fundem em um único ambiente. Lemos (2004) acrescenta 

que a evolução de um simples aglomerado para um arranjo produtivo local existe 

um elemento importante, sendo o agente articulador, caracterizando-se em geral 

por um elemento local que articula os agentes e coordena os processos, 

estimulando a cooperação social. O arranho produtivo local é composto pelo cluster 

em aliança estratégica, adicionado das parcerias do poder público e outras 

entidades, como: associações, instituições de ensino, comunidade, organizações 

não-governamentais, entre outros, que visam estabelecer sinergia em torno de um 

objetivo comum. 



Os quadros abaixo apresentam as principais características apresentadas no 

referencial teórico. 

 

Características

Aglomerados
Simples concentração de empresas
de um mesmo ramo de atividades.

Cluster
Concentração geográfica de empresas de um
mesmo ramo de atividades com alianças fracas.

Cluster com aliança estratégica

Concentração geográfica de empresas de um mesmo
ramo de atividades com alianças fortes. Há um planejamento e 
coordenação que visa o posicionamento competitivo do grupo 
de empresas associadas.

Arranjo Produtivo Local

Idêntico ao Cluster com alianças. Além disso, o planejamento
estratégico deve incorporar um comprometimento com o
desenvolvimento local. 

 

Quadro 1 - Essência das Estratégias Competitivo-Cooperativas 

Fonte: Adaptado de Rosa e Souza (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2 – Características das Estratégias Cooperativo-Competitivas 

Fonte: LEMOS (2004). 

Características Aglomerados Cluster
Cluster com 

al iança
Arranjo produtivo 

local
Organizações em
uma determinada 
área geográfica Concentradas Concentradas Concentradas Concentradas

Tipos de 
organizações Diversos setores

Um setor ou 
atividade

Um setor ou
 atividade

Um setor ou
 atividade

Nível das estratégias Organizacionais Organizacionais
Entre organizações

parceiras
Entre todos os agentes

 locais

Ações Competitivas
Competitivo-
cooperativo

Competitivo-
cooperativo

Competitivo-
cooperativo,

 coordenadas,
planejadas e 
integradas.

Parcerias formais e
informais Não existe Fracas Fortes Fortes

Estabelecimento de 
objetivos
comuns Não existe Não existe

Estabelece 
objet ivos comuns
entre parceiros

Estabelece objetivos 
comuns

com todos os agentes 
locais.

Responsáveis pelas 
ações

Administradores 
e gerentes
da empresa

Administradores e 
gerentes

da empresa

Administradores e 
gerentes

das empresas 
parceiras.

Agentes articuladores 
e

agentes locais.

Agentes locais 
envolvidos
no processo

Empresas 
pr ivadas

Empresas privadas,
instituições e poder

público.

Empresas privadas,
instituições e poder

público.

Empresas privadas,
instituições, poder

público, instituições de 
ensino, organizações 
não-governamentais, 

associações, sindicatos 
e 

comunidade.
Cadeia produtiva Desvinculada Integrada Integrada Integrada

Foco em benefícios Econômicos Econômicos Econômicos

Econômicos, sociais, 
cultura is e
ambientais.

Tipo de emprego
estimulado Formal Formal Formal

Formal e informal (no 
segmento

turístico e de 
agronegócios, isso 
não significa que o 
mesmo ocorra em 

todos os segmentos).
Polarização da 

demanda
turística Não polariza Polariza Polariza Polariza

Desenvolvimento
Desenvolvimento

local
Desenvolvimento 

local  regional
Desenvolvimento 

local  regional
Desenvolvimento 

regional

Tipologia de Arranjos Competitivos



 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva quanto à forma de estudo; 

causal quanto ao propósito; de estudo de caso quanto ao escopo; de análise de 

conteúdo quanto ao método; de entrevista semi-estruturada e guiada quanto ao 

procedimento de coleta de dados; de corte transversal quanto à dimensão tempo e 

ex post facto quanto ao controle de variáveis. 

 

3.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA 

 

 A fundamentação teórica desta pesquisa tem base em fontes primárias e 

secundárias, relacionadas ao entendimento da sistemática e identificação da 

estrutura dos aglomerados, clusters, clusters com alianças estratégicas e arranjos 

produtivos locais, observando seus conceitos, vantagens, desvantagens e seu 

desenvolvimento.  

 

3.2  COLETA DOS DADOS 

 

 A coleta dos dados ocorreu através de pesquisa de campo, realizada em um 

barracão de reciclagem situado na região do Guabirotuba, na cidade de Curitiba, 

denominada como Associação dos Carrinheiros da Vila Torres.  

A coleta dos dados foi realizada em dois períodos distintos. O primeiro período foi 

na primeira semana do mês de outubro, o segundo período foi na última semana do 

mês outubro de 2006.  

 A separação da coleta de dados, em duas etapas, ocorreu pelo fato de a 

primeira etapa ser direcionada a verificação da estrutura e da organização da 

estrutura da Associação, sendo complementada na segunda oportunidade pela 

entrevista dos atores. 

A escolha pela organização proposta deu-se pelo fato do autor acreditar que existe 

a possibilidade de relacionar as características da organização, com as teorias 

apresentadas na fundamentação teórica deste trabalho.  

O método de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, pelo fato de 

observar os aspectos mais relevantes da pesquisa, e segundo Richardson (1999), 



visando obter informações detalhadas que possibilitem a realização de uma análise 

qualitativa, e entrevista guiada, que segundo Richardson (1999), o pesquisador 

necessita conhecer previamente os aspectos que deseja pesquisar e, com base 

neles, formula alguns pontos a tratar na entrevista. A entrevista ocorreu de forma 

individual, e registrada por escrito obedecendo-se o conteúdo e a forma falada pelo 

entrevistado, composta de oito questões. As perguntas foram dirigidas a dois 

carrinheiros, um coordenador do barracão e a orientadora do Instituto Lixo e 

Cidadania (Organização não governamental que apóia a organização dos 

carrinheiros). O critério de seleção dos entrevistados tem base teórica na 

amostragem por acessibilidade, que segundo Gil (1994), trata-se da seleção dos 

elementos a que se tem acesso, admitindo-se que estes possam, de alguma forma, 

representar o universo. 

 A entrada na organização para a realização da pesquisa, ocorreu através do 

contato com a Sra. Sueli Elizabeth Westarb (orientadora do Instituto Lixo e 

Cidadania), que facilmente promoveu a acessibilidade no barracão, sendo 

improvisada uma reunião no meio das máquinas e dos materiais coletados pelos 

carrinheiros. A primeira reunião foi um bate papo informal, regado a café preto e 

muita informalidade. Nesta oportunidade, foram realizadas as devidas 

apresentações e explanado o objetivo da visita. Sendo marcado o período da 

segunda visita para a última semana do mesmo mês, essa data foi especialmente 

escolhida por estar ocorrendo no mesmo período um encontro estadual de 

carrinheiros no Instituto Lixo e Cidadania, que se encontra ao lado do barracão.  

Conforme combinado, nosso segundo encontro ocorreu com os mesmos 

integrantes da primeira oportunidade, sendo as entrevistas realizadas após o 

encerramento das discussões advindas do encontro estadual dos carrinheiros. 

Durante a realização das entrevistas, possibilitou-se identificar à estrutura do grupo, 

a organização, as dificuldades, as vantagens, os rendimentos auferidos, entre 

outros objetivos da pesquisa.  Nos dois períodos as entrevistas foram realizadas no 

barracão, tendo um tempo de realização médio de aproximadamente 15 minutos. 

Na oportunidade da efetiva realização das entrevistas, foram observadas as 

características da pesquisa, a possível identificação dos entrevistados e a 

divulgação do nome da organização.  

 As questões de número 01 a 08 foram direcionadas aos carrinheiros e ao 

coordenador do barracão. Para a orientadora social do Instituto Lixo e Cidadania 



foram abordadas apenas as questões de número 01, 03, 04, 05, 06 e 07, de forma 

que se possibilita o entendimento das questões, ocorrendo algumas adaptações 

em relação ao sujeito das orações. As questões abordadas na entrevistas foram: 

 

A identificação do entrevistado, a estrutura familiar, a idade, bairro que reside e 

profissões anteriores. 

Como funciona a sua independência em relação à associação, quais suas 

obrigações junto aos demais participantes do grupo? 

Qual a principal vantagem que você observa em participar de uma associação de 

carrinheiros? 

Como as decisões são tomadas dentro da associação? 

Existe uma estrutura hierárquica pré-estabelecida dentro da associação? 

Descreva a estrutura da Associação, destacando a estrutura física, quantidade de 

participantes, despesas rateadas entre os integrantes, órgãos e instituições 

parceiras? 

Como um novo integrante faz para participar da associação? 

Como ocorre a organização do barracão, quais as cooperações que ocorrem entre 

os integrantes? 

 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Análise dos Dados 

 

 O método utilizado para a análise das informações compreende dois grupos. 

O primeiro abrange as questões 2, 3, 4, 5 e 8, as quais foram submetidas à análise 

de conteúdo, segundo Allard-Poesi (2003, apud MANÇORES, 2004), as análises 

de conteúdo baseiam-se sobre o contexto de que a repetição de elementos 

(palavras, expressões etc.) dos discursos que revelam as preocupações dos 

entrevistados. Podendo ser fonte de análise de conteúdo “toda comunicação que 

implica a transferência de significados de um emissor a um receptor pode ser 

análise de conteúdo” (RICHARDSON, 1999, p. 225). 

 A análise constitui quatro etapas distintas, sendo elas: a primeira, em 

separar as respostas em orações distintas, sendo que a escolha da extensão de 

cada oração foi influenciada pelos objetivos propostos no presente estudo. A 



segunda em estabelecer categorias, que deveriam ser identificadas dentre as 

orações de acordo com os objetivos da pesquisa, este processo ocorreu após a 

execução da etapa de análise anterior. A terceira constitui em estabelecer pesos 

iguais (valor 1) a todas as categorias em relação a sua freqüência, haja vista que 

somente as principais características foram categorizadas. A quarta e última etapa 

foi observar a regularidade quantitativa da aparição, ou seja, a freqüência de cada 

elemento categorizado.    

 A análise foi realizada em forma de tabelas, sendo observado o modelo 

utilizado por Mançores (2004), constando em seu cabeçalho o número da pergunta, 

o número entrevistado e as categorias avaliadas.    

 

Pergunta 3 -  Entrevistado n. 1 Comercial Social Comportamental

"... é a solidariedade entre os participantes..." 1 1
"...mudanças de comportamentos em 
decorrência das orientações e aprendizados 
provenientes da coletividade..." 1 1
"...ocorre uma melhora nos preços 
praticados e conseqüentemente eles auferem uma 
melhor renda..." 1
"...proporcionada pela orientação no tratamento dos 
materiais coletados ..." 1 1
"...mostram-se em relação aos rendimentos, ao 
comportamento junto a sociedade e o desenvolvimento 
pessoal ..." 1 1 1

Total Geral 3 3 4 

Quadro 3 -  Demonstração de quadro de análise utilizado para a verificação e 

identificação da freqüência das características categorizadas da pergunta de 

número 3. 

 

A categorização estabelecida pela análise observa alguns critérios: a 

homogeneidade, a exclusão mútua, a produtividade e pertinência, que segundo 

Mançores (2004), possibilita caracterizar a diferença entre as categorias, o 

agrupamento de idéias semelhantes na mesma categoria, a análise alinhada ao 

embasamento teórico e a eliminação das categorias desnecessárias.  

Observa-se que a metodologia utilizada nas questões 02, 03, 04, 05 e 08 é 

limitada, em relação ao conteúdo das orações retidas, havendo a possibilidade de 

elementos não significativos terem sido considerados, em detrimento a elementos 

mais importantes.  



O segundo grupo abrange as questões 01, 06 e 07, que foram submetidas à 

análise de conteúdo simples, sem serem separadas em categorias e sem a 

atribuição de valores para as categorias identificadas. Sendo observado todo o 

conteúdo das respostas, com o objetivo de identificar os entrevistados e identificar 

a estrutura organizacional da associação. 

As questões foram dispostas com o objetivo de direcionar as respostas ao tipo de 

objetivo a ser analisado, conforme quadro de análise abaixo: 

 

QuestãoObjetivos Entrevista Método de análise Categorias Característica Principal

1 1 Guiada
Análise de conteúdo 

s/ categorias -
Identificar o perfil do

 entrevistado.

2 3
Semi-

estruturada Análise de conteúdo

Independência 
(tempo e renda) 

e Obrigação (horário, 
comportamento
 ou de renda). Identificar as obrigações. 

3 4
Semi-

estruturada Análise de conteúdo
Comercial, Social e 
Comportamental. Identificar vantagens.

4 1
Semi-

estruturada Análise de conteúdo
Centralizada e 

Descentralizada.

Identificar o sistema de
 tomada 

de decisões.

5 1 Guiada Análise de conteúdo
Hierarquia e Sem

Hierarquia.
Identificar a existência de 

hierarquia.

6 1 Guiada
Análise de conteúdo 

s/ categorias -
Identificar a estrutura 

organizacional.

7 1
Semi-

estruturada
Análise de conteúdo 

s/ categorias -
Identificar a iniciação de 

um integrante.

8 2
Semi-

estruturada Análise de conteúdo
Experiência, Mão-de-

Obra e Valor. Identificar cooperações. 

Quadro 4 – Quadro de análise 

 

O resultado da análise foi dividido de acordo com os objetivos propostos, de acordo 

com o quadro acima. 

 O primeiro objetivo abrange as questões de número 01, 04, 05, 06 e 07 que 

pretende verificar a estrutura organizacional da associação. Neste contexto a 

questão 01 procurou identificar o perfil dos respondentes, abordando 

características pessoas e familiares. A questão de número 04 procurou identificar a 

forma de tomada de decisão, sendo categorizada em centralizada e 

descentralizada. A questão 05 procurou observar a existência de uma hierarquia 

definida na associação, sendo categorizada em hierarquia e sem hierarquia. Na 

questão 06, pretende-se observar a estrutura da empresa, verificando sua 

organização interna com ênfase no processo de tratamento do material coletado. 



Na questão 07 procurou-se identificar o processo de inserção de novos integrantes 

a organização. 

  O segundo objetivo abrange a questão de número 08, que pretende observar 

as relações de cooperação entre os integrantes, identificada como uma das 

características principais apresentadas no referencial teórico. Sendo categorizada 

em cooperação através de troca de experiências, de auxílio de mão-de-obra ou de 

cooperação nos valores monetários à organização. 

 O terceiro objetivo abrange a questão de número 02, que pretende identificar 

a independência e as obrigações dos integrantes junto da organização. A 

verificação da independência ocorreu através das subcategorias de tempo e renda, 

verificando a liberdade de tempo e de renda. E as obrigações foram verificadas 

através das subcategorias de horário, comportamento e renda.   

O quarto objetivo abrange a questão de número 03, que pretende identificar os 

fatores que levam um carrinheiro a participar da organização, observando as 

vantagens, que foram categorizadas em vantagens comerciais, sociais e 

comportamentais. Sendo a vantagem comercial caracterizada por qualquer fator 

que facilite a comercialização dos materiais coletados, tanto quanto ao processo de 

venda ou o valor da mesma. Em relação à vantagem social, trata-se do convívio 

junto à sociedade e a aceitabilidade social do “profissional carrinheiro”. E no 

tocante a vantagem comportamental, é a evolução pessoal do carrinheiro, em 

relação à visão e o alto reconhecimento como um profissional liberal. 

 

3.3.2 Sistematização dos Resultados 

 

 De acordo com os dados coletados, observa-se que a estrutura 

organizacional da associação compreende uma hierarquia simples e prática, tendo 

um coordenador geral e um coordenador do barracão e os demais carrinheiros. Os 

integrantes da associação trabalham com o carrinho da associação, coletam os 

materiais sem obedecer a horários estabelecidos e auferem rendimentos de acordo 

com a quantidade de material coletado. Da arrecadação de cada carrinheiro, 10% 

são recolhidos para suprir gastos da associação, que conta com a seguinte 

estrutura: uma prensa, uma balança eletrônica, quatro mesas de separação de 

material, vinte carrinhos de coleta, um escritório e um computador. Sendo 

observado como deficiência operacional a falta de meios para transportar o material 



coletado e tratado. As máquinas e equipamentos foram adquiridos através da 

aprovação de projetos e doações públicas e privadas que foram intermediadas pelo 

Instituto Lixo e Cidadania. 

 Entre os principais apoiadores da associação pode-se citar : o Instituto Lixo e 

Cidadania, que promove projetos e orienta os carrinheiros à formação de 

associações e redes em todo o estado do Paraná, a Itaipu e o Instituto Ambiental 

do Paraná. 

A estrutura compartilhada entre todos os integrantes é o barracão, a prensa, a 

balança, as mesas de separação, os carrinhos e o escritório. Essa estrutura foi 

proporcionada pelo apoio de Instituições como o Instituto Lixo e Cidadania, a Itaipu, 

o IAP entre outros.  

A origem dos carrinheiros provém, em geral, da classe baixa da sociedade, que 

proporciona o sustento da família através da coleta de material nas ruas da cidade, 

sendo comum o empenho de toda a família no exercício do trabalho no dia-a-dia. 

 A principal vantagem da participação em uma associação de carrinheiros se 

mostra na valorização do carrinheiro como profissional, na troca de experiências e 

na facilitação comercial dos materiais coletados.   

 As decisões são tomadas de forma coletiva, quando comuns a todos os 

integrantes da associação, se dá pela maioria absoluta, sendo necessário o voto de 

cinqüenta por cento mais um para aprovar uma decisão, sendo que o voto de todos 

os integrantes vale por igual. A integração de um novo carrinheiro dá-se pelo 

preenchimento de uma ficha e da disponibilidade de um carrinho de coleta. 

Atualmente existe fila de espera para integrar a associação, que está limitada a 

quantidade de vinte integrantes cadastrados.  

 A cooperação entre os integrantes ocorre principalmente no tocante a troca 

de experiências e conhecimentos, que interferem diretamente na remuneração dos 

associados, que dependente da qualidade do tratamento dado ao material e não 

necessariamente a quantidade coletada. Em relação à cooperação com mão de 

obra, todos os integrantes colaboram para manter o barracão organizado e limpo, 

sendo esta atribuição de responsabilidade direta do coordenador do barracão.   

 Embora não se tratar de uma associação formalmente regularizada, os 

processos apresentam-se bem definidos e disseminados entre os integrantes, 

como segue: 

 



Etapa Ator Processo Local
1 Carrinheiro Coleta do material Rua
2 Carrinheiro Separação na mesa Associação

3
Carrinheiro e
coordenador

Pesagem e registro
por associado Associação

4 Coordenador Separação criteriosa Associação
5 Coordenador Prensa Associação
6 Coordenador Embalagem Associação
7 Coordenador Comercialização Associação 

Quadro 05 – Organização dos processos na associação. 

 

O material coletado e processado na semana é comercializado na sexta-feira e os 

valores provenientes da coleta de cada integrante são distribuídos aos sábados, 

oportunidade que os carrinheiros se reúnem e discutem os assuntos pertinentes as 

suas rotinas, entre outros. As cooperações ocorrem principalmente na troca de 

experiência, na disseminação de conhecimentos, na divisão da estrutura e na 

comercialização direta dos materiais.     

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A caracterização da organização como arranjo produtivo local é disposto 

quanto à sua formação como deliberado, pois é resultado de ação privada, e 

quanto a sua configuração como horizontal, pois é caracterizado por sujeitos da 

mesma cadeia produtiva. Tendo ainda as seguintes características apresentadas 

por Lemos (2004): a organização em uma determinada área geográfica; atuação 

em uma determinada atividade; ações cooperativas, coordenadas, planejadas e 

integradas; parcerias formais e informais fortes; estabelece objetivos comuns com 

todos os agentes locais; a responsabilidade das ações é dos administradores; 

abrange a participação de vários agentes, como empresas privadas, organizações 

não- governamentais, instituições públicas, associações entre outros; cadeia 

produtiva integrada; seus benefícios abrangem os focos sociais, econômicos e 

ambientais; estimula o emprego formal e informal; e por fim promovia o 

desenvolvimento local.   

Conforme Santos (2000), as redes de cooperação permitem o incremento da base 

tecnológica, produtividade e qualidade do sistema operacional entre micro e 

pequenas empresas, sendo que algumas vantagens merecem destaque, entre 

elas: o compartilhamento de atividades em comum, compras integradas, 



capacitação de mão-de-obra, marketing e contratação de serviços em conjunto, 

aceleração dos processos produtivos, alcance da produtividade e minimização dos 

custos, entre outras. 

A análise dos dados coletados nos remete à identificação de várias das 

características apresentadas por Santos (2000), entre elas, visualizam-se a 

identidade individual de cada integrante da associação, baseados no 

empreendimento individual, na independência do comportamento e dos 

rendimentos aferidos, no reconhecimento de obrigações perante os demais 

integrantes e no processo coletivo de tomada de decisão. 

O processo de tomada de decisão mostrou-se cooperativo, ao passo que todas as 

decisões relacionadas à coletividade da organização são tomadas em conjunto, de 

forma que todos os integrantes da organização tenham poder de voto, e possibilite 

a colaboração de todos de forma igual no estabelecimento das estratégias da 

associação. O sistema de tomada de decisão participativa na organização mostra-

se eficiente, já que as decisões são tomadas sobre a maioria absoluta dos votos, 

prevalecendo à democracia entre os integrantes. 

O presente estudo aguça a pesquisa na área de desenvolvimentos social através 

do aproveitamento de materiais, observando que o material considerado lixo nas 

casas, sustenta de forma organizada muitas famílias. Alguns fatores deste estudo 

merecem análises mais detalhadas, com a finalidade de observar outros casos 

particulares ou gerais, voltados para a disseminação de um modelo de formação de 

associações, visando reconhecer esta valorosa forma de ganhar a vida, como uma 

profissão digna de regulamentação e acima de tudo de respeito social. 
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A REFORMA GERENCIAL DO ESTADO BRASILEIRO E OS IMPAC TOS 

SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS ∗∗∗∗ 

 

Lice Helena Ferreira 1 

 

RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de analisar, ainda que brevemente e sob a ótica de uma 
perspectiva crítica, o caráter assumido pelas políticas sociais brasileiras na 
segunda metade da década de 1990 e início do século XXI, a partir da sua 
localização no interior do Estado capitalista e, sobretudo, em suas relações com a 
reforma gerencial do Estado ocorrida neste período. Para tanto, foi necessário 
precisar um conceito de Estado no espectro de autores afeitos à metodologia do 
materialismo histórico, para assim compreender a reforma que caracterizou o 
Estado brasileiro como um Estado alinhado ao ideário neoliberal. O Estado 
nacional, ao assumir a feição neoliberal, produz um cenário de privatização, 
publicização e terceirização das políticas sociais. Este contexto caracteriza-se 
como um retrocesso frente à oferta de serviços sociais e, em conseqüência, ao 
caráter público do Estado. 
 

Palavras-chave : Estado; Reforma Gerencial; Política Social. 

ABSTRACT  

This article aims to analyze, even though briefly and under a critical examination, 
the character of Brazilian social public policies in the second half of 1990 decade 
and the beginning of XXI century, placing it in the internal affairs of the Capitalist 
State and, chiefly, in its relation to managerial reform of the Government occurred 
within this period. Therefore, it was necessary to define a concept of State in the 
scope of the authors connected to the methodology of historical materialism, in 
order to understand the reform which has characterized the Brazilian Administration 
as a Government aligned with the neoliberal ideals. The national Government, by 
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assuming its neoliberal features, produces a scenario of privatization, publicization 
and outsourcing of social policies. This context is characterized by a retrocession in 
front of the offer of social services and, consequently, the public character of the 
State.  
 

KEY WORDS: Government; State; Managerial reform; social policy. 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado capitalista contemporâneo encontra-se condicionado pela 

configuração da economia política dentro do quadro histórico do desenvolvimento 

em que se encontra o modo de produção capitalista. Essa configuração se 

caracteriza por “uma transição no regime de acumulação e no modo de 

regulamentação social a ele associado” (HARVEY, 1992, p.117).  Mas, qual é o 

significado dessa afirmação? 

Fundamentalmente significa que não é possível compreender o que é o 

Estado a partir do próprio Estado, do Estado por si só. Ou, ainda, supor ser o 

Estado uma entidade abstrata, autônoma, independente das formações sociais. O 

Estado não é uma instituição representativa dos interesses gerais, coletivos da 

sociedade. Pelo contrário, ele surge da necessidade de regular os antagonismos 

desde os de grupos primitivos até os de classe: seja nas primeiras formas de 

organização das hordas, seja no Estado Antigo, de proprietários de escravos e de 

escravos; seja no Estado Feudal, de nobres senhores e de servos; seja no Estado 

Moderno, de proprietários dos meios de produção e de livres  vendedores de força 

de trabalho.  

Assim sendo, a forma assumida pelo Estado, está profundamente 

condicionada pela forma como a sociedade está organizada e, no modo capitalista 

de produção, a sociedade se organiza segundo as relações de produção 

capitalistas, as quais se caracterizam basicamente pela relação econômica de 

propriedade e de posse (controle e domínio dos processos de trabalho), de compra 

e venda da força de trabalho, legalmente constituída, juridicamente legitimada, para 

a acumulação constante do capital que se concentra nas mãos de poucos.  

É a partir deste pressuposto que se pode construir uma compreensão crítica 

do Estado. 



 

1. SOBRE O CONCEITO DE ESTADO 

 

O Estado é o espaço por excelência do conjunto das relações econômicas, 

denominado de sociedade civil e detém a primazia sobre a sociedade política 

(gestão do Estado), cuja forma emerge da sociedade civil e se encontra intrínseca 

e dialeticamente a ela articulado. Este fundamento – o primado da sociedade civil 

sobre a sociedade política é de essencial importância para se ter uma visão crítica 

do que é o aparelho de Estado. 

Quando se fala em Estado Liberal (ou neoliberal) e Keynesiano (Bem Estar 

Social1) ou, ainda, Estado Feudal e Estado Capitalista, “deve restar claro que 

estas (liberalismo, keynesianismo etc.) são estratégias político-econômicas de 

gestão do Estado Capitalista” (FARIA, 2006). Desse modo, de acordo com o autor, 

pode-se afirmar que o Estado, enquanto organização da sociedade civil, constitui 

aparelhos formais de gestão, chamados de organização política, com seus 

poderes, suas instâncias, suas agências e seus aparelhos. Há uma literatura, 

neste caso, que chama a instância governamental do Estado de Estado 

propriamente dito e a instância social de sociedade civil, que é o Estado.  

De acordo com GRUPPI (1980, p.25-45), as principais concepções de 

Estado que aparecem na fase de construção do Estado burguês moderno – de 

Maquiavel a Hegel – não se constituem em uma teoria científica que explique a 

verdadeira natureza do Estado. Trata-se, na verdade, de uma “justificação 

ideológica (isto é, não crítica, não consciente) do Estado existente”.  

A crítica da concepção burguesa de Estado, que se sustenta nos princípios 

do liberalismo, começa após a Revolução Francesa, com o comunismo utópico 

que questiona a liberdade e a igualdade propugnadas, pois no concreto, estas não 

se realizam, de fato, para todos igualmente, e sim para a parcela economicamente 

dominante da sociedade, ou seja, a burguesia.  

MARX, em sua obra, demonstra a relação entre sociedade civil e sociedade 

política, sendo esta expressão daquela, assim como a correlação existente entre o 

                                                
1 Em síntese, os Estados de Bem Estar Social foram um esquema de planejamento público e 
administração econômica no qual a maior parte dos gastos estatais passaram a ser feitos com a 
seguridade social (manutenção de renda, assistência e educação) como também com políticas de 
pleno emprego. 
 



desenvolvimento das relações econômicas, o Estado e as ideologias. Na verdade, 

MARX evidencia a natureza de classe do Estado, que o Estado nasce da luta de 

classes, da necessidade de institucionalizar juridicamente a luta de classes, e que 

nasce, inclusive, vinculado aos interesses de determinada classe social, da classe 

dominante.  

Para ENGELS, o Estado não é apenas a expressão da dominação de uma 

classe sobre outra. É também o elemento equilibrador, jurídico, que faz a 

mediação. Logo, o Estado é, ao mesmo tempo, expressão da dominação de uma 

classe sobre outra, e mediador na busca da manutenção da estrutura econômica e 

sua coesão. Em A Ideologia Alemã, MARX e ENGELS escrevem: 

 

Por ser uma classe e não mais um estamento, a burguesia é obrigada a se 
organizar no plano nacional, e não mais no plano local, e a dar uma forma 
universal aos seus interesses comuns. Com a emancipação da propriedade 
privada em relação à comunidade, o Estado adquiriu uma existência 
particular ao lado da sociedade civil e fora dela; mas este Estado não é 
outra coisa senão a forma de organização que os burgueses dão a si 
mesmos por necessidade, para garantir reciprocamente sua propriedade e 
os seus interesses, tanto externa quanto internamente. (...) Sendo o 
Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante 
fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade 
civil de uma época, conclui-se que todas as instituições comuns passam 
pela mediação do Estado e recebem uma forma política. Daí a ilusão de 
que a lei repousa na vontade, e, mais ainda, em uma vontade livre, 
destacada da sua base concreta (2002, p.73-4). 

 
 

Com efeito, os dois principais elementos que se contrapõem à concepção 

liberal de Estado encontram-se no entendimento de que o Estado não é uma 

entidade externa, aparentemente autônoma da sociedade civil, e que sua forma 

não é anterior à da formação social que ele contém e na qual está contido. Ou 

seja, a forma do Estado é um elemento que emerge e faz parte das relações de 

produção e é determinado por estas, ao mesmo tempo em que sobre estas, age. 

Para POULANTZAS (1985, p. 24) não é possível haver uma teoria geral do 

Estado, “o que é perfeitamente legítimo é uma teoria do Estado capitalista”, construída 

a partir das ligações deste Estado específico com as relações de produção e a divisão 

social capitalista do trabalho.  

Conforme o autor acima referido, a base da ossatura institucional do Estado 

capitalista são as relações de produção capitalistas – que se dão na sociedade civil - 



cuja estrutura é o contrato de compra e venda da força de trabalho. Disso decorre o 

primado das relações de produção sobre o processo de trabalho e é este primado que 

possibilita o processo de produção e reprodução. E as forças produtivas se organizam 

segundo as relações de produção dadas. Relações essas que são de dominação e 

materializam-se no Estado como dominação política, organizando-o e 

institucionalizando-o de forma articulada a estas relações. Como se trata de relações 

autoritárias, o Estado capitalista é um Estado que assume a forma autoritária. 

Nesse contexto, o papel-função desempenhado pelo Estado nas relações de 

produção é essencial – garantindo-as e legitimando-as – pois, ao mesmo tempo 

delimita e reproduz as classes sociais. Igualmente, o Estado expressa essas lutas entre 

interesses contraditórios e, ainda que se constitua basicamente na expressão de 

interesses particulares da classe dominante, para POULANTZAS (1985), não apenas 

por meio da repressão física organizada (repressão-interdição) e da organização das 

relações ideológicas dominantes (essenciais à manutenção das relações de 

propriedade econômica e de posse, da divisão social do trabalho, do domínio de 

classe), o Estado desempenha seu papel: “o Estado também age de maneira positiva, 

cria, transforma, realiza”, ultrapassando a ação de repressão e ideologia, buscando 

construir o consenso, no sentido de manter o equilíbrio sempre instável entre as 

classes, encarregando-se de “uma série de medidas materiais positivas para as 

massas populares, mesmo quando estas medidas refletem concessões impostas pela 

luta das classes dominadas” (p.35-6).  

O fundamento do papel organizador que o Estado desempenha é o da obtenção 

do consentimento por meio de discursos dirigidos às diferentes classes, mais ou menos 

ideologizantes, de acordo com o que se destina, seja para a obtenção do 

consentimento das massas em relação ao poder, seja para o exercício de 

representação das classes dominantes, explicitando em certo nível a estratégia desta 

representação.  Ressalte-se que o aspecto ideológico articula-se à produção de 

substrato material. 

 Como se fala em discursos “ideologizantes” e aspectos ideológicos, convém 

fazer um parêntese para destacar que se compreende o conceito de ideologia a 

partir do ponto de vista colocado CHAUÍ (1980, p.24-27). Segundo a autora, a 

noção de ideologia compreende alguns pontos básicos. Em primeiro lugar, 

representa um corpo de “representações e de normas que fixam e prescrevem de 



antemão o que e como se deve pensar, agir e sentir”, constituído com a finalidade 

de produzir uma universalidade imaginária do ponto de vista e dos interesses de 

classe no exercício da dominação, sendo que “a eficácia da ideologia depende de 

sua capacidade para produzir um imaginário coletivo em cujo interior os indivíduos 

possam localizar-se, identificar-se e, pelo auto-reconhecimento assim obtido, 

legitimar involuntariamente a divisão social”. Portanto, a ideologia deve 

representar o real através de uma lógica coerente e “a coerência é obtida graças a 

dois mecanismos: a lacuna e a eternidade”. Lacunar porque deixa espaços vazios, 

silêncios para que o discurso não se oponha à realidade, numa lógica de 

dissimulação e ocultação que atende à  “finalidade de colocar o presente como 

uma fase necessária do desdobrar do passado e do advento do futuro, 

estabelecendo continuidade entre eles”.  

Considerando o processo econômico e as relações de produção como rede 

de poderes que se expressam como relações políticas e ideológicas constitutivas 

do Estado e que, ao mesmo tempo, o ultrapassam, POULANTZAS (1985) afirma 

que o Estado capitalista contemporâneo deve ser compreendido de forma mais 

ampla, pois “concentra cada vez mais em si as várias formas de poder, 

interferindo sempre mais em todas as esferas da realidade social” (p.42), sendo 

que as “ligações entre os poderes de classe e o Estado tornam-se cada vez mais 

estreitas”. Como existe o “primado” das relações de produção sobre o processo de 

trabalho, existe a “primazia” das lutas de classes e das relações de poder (seu 

campo) - fundamentados na divisão do trabalho e na exploração - sobre “os 

aparelhos que os encarnam, notadamente o Estado” (p.42-3).  

Entretanto, é preciso compreender que o próprio Estado é um espaço 

contraditório que abriga em seu interior classes e frações de classes em diversos 

níveis, as quais se constituem em grupos que realizam mais ou menos seus 

interesses de acordo com as relações de poder que estabelecem. O Estado 

capitalista atual não tem uma única referência de dominação política ou função 

econômica, e como já referido, elas estão articuladas e baseadas nas relações de 

produção especificamente capitalistas, as quais constituem sua base material 

institucional. 

As transformações que se processam no Estado capitalista estão 

condicionadas pelas que se dão na base material de produção e nas relações de 



produção presentes nesta base, as quais induzem, por sua vez, e ao mesmo 

tempo, a transformações nas lutas de classes.  

Como o Estado age também para legitimar a estrutura hierárquica, no 

sentido da estabilidade entre as classes, encarregando-se de uma série de 

medidas para obtenção de equilíbrio e acomodação de interesses de natureza 

inerentemente contraditória, as relações que se estabelecem – avanços e recuos, 

alianças e conciliações – são determinadas pela capacidade que as classes, ou 

grupos dentro das próprias classes, têm de se organizar e realizar estes 

interesses. Nesse sentido, é que se colocam os poderes de classe no interior da 

luta de classes, em termos de luta e dominação política.  

Disso decorre a função do Estado de organizar as diferentes frações ou 

grupos dentro da própria classe dominante de acordo com o grupo dominante 

dentro desse bloco de poder. O Estado organiza os interesses gerais da classe 

dominante com certa “autonomia”, que não advém de uma suposta exterioridade do 

Estado frente às frações do bloco no poder, mas exatamente do que se passa em 

seu interior, como “condensação material e específica de uma relação de força 

entre classes e frações de classe” (POULANTZAS, 1985, p. 148), de forma a lhe 

dar uma autonomia relativa em relação a outras frações de classe do bloco no 

poder. Por outro lado, as diferentes classes ou frações destas, só participam da 

dominação política se estiverem presentes no Estado.  

Assim, o estabelecimento da política de Estado constitui-se na resultante 

das relações de forças entre as classes e no interior destas, sempre de maneira 

específica, no seio do Estado, de modo que “o Estado é constituído-dividido de 

lado a lado pelas contradições de classe”. Isso significa que a instituição Estado, 

“destinada a reproduzir as divisões de classe, não é, não pode ser jamais, como 

nas concepções do Estado-Coisa ou Sujeito, um bloco monolítico sem fissuras 

(...)” (POULANTZAS, 1985, p. 152). 

Dessa forma, ainda que se constitua como uma unidade política que 

representa e busca garantir os interesses da classe dominante, o Estado é um 



campo de luta estratégico entre vários núcleos de poder, sendo que o poder1 está 

diretamente relacionado ao lugar objetivo de classe no conjunto das relações de 

produção e, também, no interior de cada classe, mais especificamente, da classe 

dominante. Com efeito, o Estado não se constitui apenas da relação de forças, da 

relação de poderes entre as classes dominante e dominada, constitui-se também 

de uma relação de forças, de poderes entre os grupos dentro da própria classe 

dominante. 

Embora sendo autoritário, o Estado não exerce sua função de 

representação dos interesses das classes dominantes, garantindo a direção 

capitalista dos processos de trabalho e a reprodução das relações de produção, 

utilizando-se somente da repressão física. Para o exercício de sua função de 

coesão global lança mão de táticas e estratégias de coerção explícita e implícita, 

por meio de instrumentos cada vez mais sutis e sofisticados. Para FARIA: 

 

O Estado exerce sua função global de coesão 
através, igualmente, de seus sistemas jurídicos 
(regras que organizam e disciplinam as trocas 
capitalistas), político (a manutenção de ordem 
em casos de conflitos) e ideológico (o papel no 
ensino, as propagandas institucionalizadas etc.) 
(...) O Estado comporta, no bojo de sua função 
global de coesão, vários aparelhos que 
concentram,  
no nível de suas ações substantivas, as tarefas 
particulares de interpretação e realização dos 
interesses da classe dominante (...) (2004, 
p.101-2). 
 

Se, para efeitos de conclusão, o que define o Estado capitalista e, ao 

mesmo tempo, delimita a sua ação, é sua ligação com a divisão social do trabalho 

e as relações de produção do modo capitalista, as transformações nas formas 

como estas relações se dão (ainda que basicamente continuem sendo relações de 

produção capitalistas, ou seja, são transformações adjetivas e não substantivas), 

                                                
1 “Por poder se deve entender a capacidade, aplicada às classes sociais, de uma, ou de 
determinadas classes sociais em conquistar seus interesses específicos. O poder referido às 
classes sociais é um conceito que designa o campo de sua luta, o das relações de forças e das 
relações de uma classe com outra: os interesses de classe designam o horizonte de ação de cada 
classe em relação às outras. A capacidade de uma classe em realizar seus interesses está em 
oposição à capacidade (e interesses) de outras classes: o campo do poder é portanto estritamente 
relacional” (POULANTZAS, 1985, p. 168). 



provocam transformações na forma como o Estado capitalista se organiza e 

desempenha seu papel-função institucional.  

Dessa forma, para se trabalhar com uma concepção do Estado capitalista e 

desvendar suas políticas – seja a econômica, sejam as políticas sociais como 

saúde, segurança, educação -, é preciso ter claro que o Estado capitalista se 

constitui em expressão material do conjunto das relações de produção capitalistas.  

Estas relações determinam o processo de produção e nelas se expressam 

as contradições e os conflitos das lutas econômicas, políticas e ideológicas que as 

constituem e as ultrapassam (assim como ultrapassam o próprio Estado), 

abarcando a totalidade da formação social.  

O Estado, como intérprete dos diversos interesses constitutivos dessas 

lutas entre as classes, o faz, majoritariamente, em proveito da classe dominante 

no geral, e da fração dominante dentro desta, no particular, atendendo também, 

de alguma forma, aos interesses das classes dominadas (conquistados 

historicamente), a fim de manter o equilíbrio estável entre as classes para a 

manutenção do sistema. Assim sendo, a organização-função-ação do Estado 

expressa, em última instância, os poderes de classes.  

O desenvolvimento histórico do capitalismo apresenta-se, no final de século 

XX e início de século XXI, como um processo de expansão global, redefinição das 

formas de acumulação e ampliação do capital, o que produz transformações, 

também, na forma das relações sociais de produção.  

Este movimento tem suas raízes na crise que começa a tomar forma no 

final da década de 1970 e seus elementos constitutivos emergem da crítica ao 

Estado de Bem Estar Social e desenvolvimentista (e, segundo o discurso da crítica 

“interventor”). A crise atinge seu ápice nos anos de 1980 e o capital financeiro vai 

se constituindo como dominante frente ao industrial, causando grandes impactos 

sobre os estados nacionais, na nova divisão internacional do trabalho e, 

especificamente, nas políticas econômicas e sociais desses Estados.  

Como se deu esse movimento no Brasil? Qual é a posição-situação do 

estado brasileiro dentro dessa configuração? Como se acomodam as políticas 

sociais nesse contexto? Para tal compreensão, considera-se ser necessária uma 

análise da reforma gerencial ocorrida no Estado brasileiro na década de 1990. É o 

que se pretende discutir na próxima seção deste artigo. 

 



2. A LÓGICA DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO - DÉCAD A DE 1990 

 

A crise do padrão de acumulação que se instalou a partir do início da 

década de 1970, levou as elites dominantes a responsabilizar o Estado ineficiente, 

expandido e interventor. Sumariamente, nesta ideologia, o que levou à crise do 

capital, foi a ineficiência do Estado, que se pôs a realizar atividades que não são 

de sua alçada e a intervir na economia criando amarras (ou a “servidão” de 

Hayek1) para o livre desenvolvimento das forças produtivas, sendo esta a causa 

da redução das taxas de crescimento. Disso decorre a crise fiscal, que, 

obrigatoriamente, deve levar a uma reforma do Estado, a fim de evitar o colapso 

da “governabilidade” e da “governança”2. 

 Nesse sentido, a reforma de Estado e de sua administração é colocada 

como central na agenda política de diversos países, desde aqueles de capitalismo 

central, até os dependentes. Juntamente com essa reforma emerge o new public 

management, a partir da década de 1970, especialmente no Reino Unido e nos 

Estados Unidos (PAULA, 2005).  

De acordo com a autora, tratava-se de movimentos neoconservadores que 

tinham o objetivo de aumentar a eficiência do Estado e para tanto basearam-se 

nas propostas neoliberais e nas recomendações da “teoria da escolha pública3”, 

que se somam ao movimento gerencialista, resultando em uma abordagem de 

reforma e gestão do Estado que ficou conhecida como a “nova administração 

pública e que se caracteriza por ter transformado as idéias, os valores e as 

práticas cultivadas no domínio da administração de empresas em referencial para 

o setor público” (2005, p.27). 

                                                
1 Friedrich Von Hayek, economista austríaco, férreo defensor do livre mercado e da liberdade 
individual - princípios liberais. Publicou o livro “A estrada para a servidão”, em 1944. Porém, foi 
somente  em 1974 que este foi laureado com o Prêmio Nobel de economia. Dois anos depois, Milton 
Friedman, seu discípulo inconteste, é também contemplado com o Prêmio, o que demonstra a força 
de suas idéias a partir de então (HOBSBAWM, 1995). 
2 Para BRESSER PEREIRA (1997) “a capacidade política de governar ou governabilidade deriva da 
sua relação de legitimidade do Estado e de seu governo com a sociedade, enquanto que a 
governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de uma organização de 
implementar suas políticas” (p.46). 
3 “De modo geral, a teoria da escolha pública se caracteriza por aplicar princípios econômicos para 
explicar temas que preocupam os cientistas políticos: a teoria do Estado, as regras eleitorais, o 
comportamento dos eleitores, os partidos políticos e a burocracia. Além de transferir princípios da 
economia para o campo da política, a teoria da escolha pública partilha do postulado 
comportamental básico da economia neoclássica: o utilitarismo humano nas interações econômicas, 
sociais e políticas” (PAULA, 2005, p.33). 



Assim sendo, detectada a responsabilidade do Estado perante a crise, torna-

se necessário buscar as soluções, que recaem basicamente sobre o papel e a 

organização do Estado, deveras importante (como sempre no desenvolvimento 

histórico do capitalismo) para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, os arautos da reforma começam a se manifestar. 

No documento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

– Banco Mundial – BIRD1 (1997), o desenvolvimento necessita de um Estado 

efetivo, que bem desempenhe um papel “catalisador e facilitador, incentivando e 

complementando as atividades das empresas privadas e dos indivíduos” (1997, 

Prefácio). Nessa linha, faz uma crítica ao Estado como promotor do 

desenvolvimento, contrapondo-se à idéia de que o Estado deve ser o “produtor 

direto” do referido desenvolvimento econômico e social, devendo, portanto, ser 

“parceiro” do mercado, num discurso que busca fazer acreditar que se contrapõe, 

também, ao enfoque de Estado minimalista. Enfim, do que se trata este Estado 

efetivo? 

Para o BIRD, significa um Estado que diminua a cada vez mais crescente 

diferença entre as exigências que lhe são feitas e a sua capacidade de atendê-las, 

pela via da diminuição de suas responsabilidades e aumento da participação da 

sociedade civil. 

Com efeito, anuncia-se no documento a dupla estratégia que, segundo o 

BIRD (1997), pode levar os Estados a resolver a questão da eficiência – nota-se 

no decorrer do documento, que este é o cerne da questão - e, para tanto, indica 

que o Estado deve redefinir sua ação, a qual se encontra exacerbada.  

É possível considerar nesse ponto, a primeira inversão ideológica 

promovida pelo BIRD, pois retira o foco da necessidade de tornar as estruturas e a 

organização do Estado mais eficiente para o efetivo atendimento das demandas 

                                                
1 O Bando Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, assim como o Fundo Monetário 
Internacional, foram criados na Conferência Monetária Internacional das Nações Unidas, 
comumente conhecida como Conferência de Bretton Woods, em 1944. Basicamente, no cenário do 
final da Segunda Guerra Mundial emergem, sob a supremacia norte-americana, novas relações 
diplomáticas em âmbito planetário que redefinem as formas de controle político e econômico entre 
os países capitalistas, especialmente nos acordos de cooperação para “ajuda” dos países ricos para 
com o desenvolvimento dos países pobres e periféricos. Cooperação que se baseia em preceitos de 
livre-cambismo e liberdade comercial. Mais tarde, em 1947, é criada a Organização das Nações 
Unidas (ONU); em 1948, a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN e a Organização 
Européia de Cooperação Econômica – OECE, que mais tarde foi substituída pela Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; a Organização dos Estados Americanos – 
OEA e a Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL - agência da ONU para questões 
econômico-sociais, entre outros organismos ditos “supranacionais”. 



sociais coletivas, colocando a questão em termos de ineficiência do Estado 

justamente porque tem entre as suas funções, atendê-las (o que também não é 

totalmente real).  

A outra estratégia apontada é o fortalecimento das instituições estatais, 

mediante normas e controles eficazes, sujeitando-as a uma concorrência maior 

por meio de mecanismos internos e externos (o mesmo princípio da 

competitividade que promove a eficiência e a qualidade do mercado). 

Nesta visão, o Estado é complementar ao mercado, cabendo àquele 

implantar os fundamentos institucionais apropriados para este, de modo previsível 

e estável, a fim de garantir a credibilidade e atrair investimentos privados. Nesse 

sentido, subentende-se também o incentivo a políticas focadas nos segmentos 

mais marginalizados, como forma de garantir a lei e a ordem, pois ações violentas 

contra a propriedade e a integridade pessoal são fatores que “comprovadamente” 

afetam a “credibilidade dos investidores” (p.4-5).  

A partir de instrumentos, que devem se assentar na persuasão, nas 

pressões sociais e nas forças do mercado para captar o poder da opinião pública, 

o BIRD sugere então a primeira tarefa da Reforma, qual seja: a privatização . De 

acordo com o Banco, o Estado não deve ser o único provedor – “reconhece-se 

cada vez mais que os monopólios públicos de infra-estrutura, serviços sociais e 

outros bens e serviços em muitos países não têm condições para fazer um bom 

trabalho” (p.6). Por outro lado, afirma que as inovações tecnológicas e 

organizacionais criaram maior capacidade para provedores privados em setores 

até agora reservados para os serviços públicos, sendo que “(...) os governos estão 

começando a separar o financiamento da infra-estrutura e serviços de sua 

prestação e a isolar os segmentos competitivos dos serviços públicos dos 

segmentos monopólicos”. 

Atribuindo a falta de qualidade, o alto custo, o desperdício, a 
fraude e a corrupção (como se estas não fossem 
emblemáticas da utilização privada do espaço público) que 
“têm turvado a prestação de serviços em muitos países em 
desenvolvimento” (p.89), à crença disseminada que o governo 
deve ser o provedor dominante (senão o único) de 
determinados serviços, o Banco, em seu documento, faz a 
apologia à privatização: “Embora o Estado ainda tenha um 
papel central na promoção garantida de serviços básicos – 
educação, saúde e infra-estrutura -, não é óbvio que deva ser 
o único provedor, ou mesmo que deva ser o provedor” (p.28).  



 

Para a segunda tarefa, revigoramento das instituições estatais, o BIRD 

sugere três mecanismos básicos: normas e restrições efetivas (mecanismos 

limitadores formais; o “poder” pode ser dividido, seja entre judiciário, legislativo e 

executivo, seja autoridade central, provincial e local); maior pressão competitiva 

(que pode vir da burocracia estatal, mediante a seleção de servidores com base 

no mérito1), como também, do setor privado nacional, mediante a terceirização de 

serviços (chamados de complementares) e a permissão para que os fornecedores 

privados concorram diretamente com os órgãos públicos; ou, ainda, pode vir do 

mercado internacional, mediante o comércio e a influência do mercado mundial de 

obrigações sobre as decisões fiscais; e, finalmente, maior participação e parcerias 

como a sociedade civil2 (para uma maior aproximação entre o Estado e o seu  

público, ou na linguagem do Banco, com os seus clientes ). 

A partir da “pressão competitiva” no mercado e pelo  mercado, a proposta 

do BIRD pressupõe melhores serviços no âmbito do setor público, assim como a 

descentralização da distribuição de recursos e de mecanismos de 

responsabilização pelos resultados3 nos “níveis mais baixos do governo” contribui 

para a “eficiência” e a “eqüidade” do Estado. Nesse sentido, o BIRD enaltece 

alguns mecanismos institucionais utilizados “com sucesso” por vários Estados 

para promover o “ajuste exato” de sua capacidade, tornando-se “efetivos” na 

prestação de seus serviços. 

Pode-se afirmar que estes são os princípios norteadores da Reforma (ou 

reconstrução do Estado) no que diz respeito à “adequação” do que o Estado 

“pode” e “deve” fazer e o que os cidadãos dele esperam. Na perspectiva do BIRD, 

os cidadãos acostumaram-se a esperar “demais” do Estado, o que obviamente 

                                                
1 Para o BIRD (1997), “(...) a força vital de um Estado eficiente é um quadro de servidores capazes e 
motivados. Pode-se motivar o servidor público a atuar eficientemente fazendo uso de uma 
combinação de mecanismos para incentivar a concorrência interna: um sistema de seleção de 
pessoal baseado no mérito e não no favoritismo; um sistema de promoção interna baseada no 
mérito; remuneração adequada” (p.9). 
2 Percebe-se no discurso do BIRD a velha tática ideológica liberal de separação e autonomização 
das esferas: Estado (“primeiro setor”), mercado (“segundo setor”) e sociedade civil (que se 
transformará, no projeto neoliberal, em “terceiro setor”); esta separação trará graves conseqüências 
para as “questões sociais”, como se verá adiante. 
3 Segundo PAULA (2005, p. 50-1), a noção de “accountability – premissa gerencial que significa 
responsabilidade dos administradores por suas decisões”, é um dos elementos centrais da nova 
administração pública, que tem um dos seus focos no resultado a ser alcançado pelos órgãos 
executores monitorados pelos órgãos centrais.  



deve ser “reformado”; em contrapartida, como clientes1 dos serviços estatais terão 

mais participação e “voz”, seja nas pesquisas de opinião, seja por meio das ONGs 

e seus Conselhos Diretivos. 

Na descentralização proclamada2, “com normas verticais” (com disposições 

institucionais que definam o papel e a função de cada nível de governo) e 

“incentivos horizontais” (relações horizontais entre governo local, cidadãos, ONG, 

empresas privadas – todos parceiros!) (p.129), a prestação de serviços 

proporciona a flexibilidade para adaptar a oferta às preferências e demandas 

locais, ao mesmo tempo em que se reserva, ao “núcleo estratégico” forte, a 

tomada de decisão, a definição e a formulação de políticas, descentralizando, na 

verdade, autonomia para os procedimentos (e decisão somente nesse sentido) 

para alcançar os resultados previstos, controlados centralmente. 

Com efeito, o que o BIRD (1997) propugna é o Estado Mínimo  para 

atendimento dos direitos sociais básicos – educação, saúde e infra-estrutura – 

transformado-os em “valores do mercado” e o Estado  forte e necessário para o 

desenvolvimento econômico privado e a competitividade internacional. Ainda mais: 

oferece a “cooperação” dos organismos internacionais para “sustentar a Reforma” 

mediante assistência técnica e financeira, para a assunção de compromissos 

externos, “tornando mais difícil retroceder no processo reformador” (p.15). 

PAULA (2005) identifica nos relatórios sobre o desenvolvimento mundial 

formulados pelo BIRD, a partir de 1989, “recomendações para a reforma do 

Estado que seguem a lógica da orientação para o mercado e da terceira via; a 

defesa de uma estratégia que é congruente com o desenvolvimento dependente e 

associado; e a ênfase em modelo de gestão baseado nas características da nova 

administração pública” (p. 112). Sendo que, especificamente no relatório de 1997, 

sobre o Estado, se “comprova a hegemonia da nova administração pública no 

contexto do BIRD” (p.114). 

                                                
11 MONTAÑO (2003) identifica a conotação ideológica do termo “cliente”, utilizado por BRESSER 
PEREIRA: “Ora, os serviços sociais e assistenciais têm uma clara função social, não mensurável 
financeiramente; portanto, não podem ser avaliados segundo critérios gerenciais (regidos pela 
relação custo/benefício) nem empresariais (orientados pelo lucro). É por isso que ele [BRESSER 
PEREIRA] prefere o “cidadão-cliente” ao “cidadão-usuário” (p.42). 
2 No que se refere à descentralização, é esclarecedor o posicionamento do BIRD (1997): “O 
princípio mais claro e importante (freqüentemente denominado de subsidiarismo) é de que a 
provisão de bens e serviços públicos devem ficar a cargo do mais baixo nível de governo capaz de 
absorver inteiramente os custos e benefícios” (p.128). 



A autora localiza a emergência deste novo modelo de gestão pública no 

movimento neoliberal britânico, que se deu a partir da ascensão e hegemonia do 

Partido Conservador na Inglaterra durante a década de 1970 e meados da década 

de 1980 e no movimento “reinventando o governo”, e com Reagan nos Estados 

Unidos. Trata-se, como já referido, de uma “tendência hegemônica na nova 

administração pública no âmbito internacional pela reforma do Estado”; modelo 

edificado sob a égide neoliberal e que, além da ambigüidade de sua orientação, 

tem um “caráter adaptativo”, pois nos anos de 1990, se transmuta e se consolida 

na “terceira via” (p.65).  

Nessa perspectiva, o provimento de serviços públicos passa a seguir a 

lógica empresarial, de forma que essa “nova administração pública” passa a ser 

conhecida como “administração pública gerencial”, na busca pelo aumento da 

“eficiência do Estado”. Um modelo de gestão que se caracteriza pela 

“descentralização do aparelho de Estado, pela privatização de estatais, pela 

terceirização dos serviços públicos e pelo monitoramento estatal dessas 

atividades por meio de instrumentos de regulação e controle” (PAULA, 2005, p. 

36). De acordo com a autora: 
 

 

(...) o Estado contemporâneo se espelha na nova administração pública e 
emula o mundo empresarial adotando, não somente suas idéias e práticas, 
mas também seu modelo organizacional: a burocracia flexível. (...).Por 
absorver o ideário gerencialista, as características organizacionais do 
aparelho do Estado que adota a nova administração pública se 
assemelham à burocracia flexível (...) O Estado contemporâneo é um 
Estado gerencial, ou seja, um corpo político e administrativo permeado por 
movimentos simultâneos de descentralização e recentralização e também 
por relações competitivas, tanto horizontais como verticais, nas quais o 
poder é flexibilizado e se encontra disperso (2005, p.93-8). 
 
 
É interessante observar como a reforma do Estado brasileiro se enquadra, 

quase que perfeitamente, na proposta do Banco Interamericano de Reconstrução 

e Desenvolvimento (1997).  

A Reforma do Estado no Brasil se iniciou em 1995, com a aprovação do 

Plano Diretor da Reforma do Estado, no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do 



Estado – MARE - para presidir a reforma, sendo extinto em 1998 e suas 

atribuições incorporadas ao Ministério do Planejamento.  

A reforma foi justificada pela crise iniciada nos anos 70, devido ao 

“crescimento distorcido” do Estado, “principal causa da redução das taxas de 

crescimento econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento da 

taxa de inflação” (BRESSER PEREIRA, 1997, p.7) e, também, pelo processo de 

globalização econômica (naturalmente, o capital nada tem a ver com a referida 

crise).  

A condição necessária é a reconstrução do Estado, não a proposta 

conservadora de Estado Mínimo, mas o “Estado Social-liberal” para o século XXI 

(p.18), o qual realiza suas tarefas clássicas – garantia da propriedade e dos 

contratos – mas que também “garante” os direitos sociais e promove a 

competitividade de seu respectivo país.  

Como o Estado do BIRD, o Estado do MARE é fundamental para promover 

o desenvolvimento, portanto, deve ser forte. Dessa forma, a proposta é a 

reconstrução do Estado a partir da implantação de uma administração pública 

gerencial por meio da “recuperação da poupança pública e superação da crise 

fiscal; redefinição de formas de intervenção no econômico e no social através da 

contratação de organizações públicas não-estatais  para executar os serviços de 

educação, saúde e cultura ” (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 17; sem grifos no 

original). 

Em termos gerais, para estes reformadores, a “reconstrução do Estado” 

compreende, basicamente, quatro dimensões: a econômico-política, que diz 

respeito ao tamanho do Estado; a redefinição de seu papel regulador; a 

recuperação da governança1; o aumento da governabilidade. Na primeira 

dimensão, que envolve a delimitação do Estado, estão envolvidas as idéias de 

privatização, publicização e terceirização. O segundo aspecto, a regulação, na 

verdade pode ser entendida como desregulação, pois significa uma forma 

qualitativamente diferente de intervenção do Estado no funcionamento do 

mercado. A governança compreende a questão financeira, no sentido da 
                                                
1 O termo “governança” utilizado pelos reformadores do Estado brasileiro nos anos de 1990 é 
esclarecedor quanto ao seu posicionamento: “(...) a administração pública progressista também vem 
abrangendo o termo governança, que é bastante impreciso e abriga vários significados, mas está 
sendo freqüentemente utilizado no âmbito da nova administração pública e do Banco Mundial para 
designar a administração eficiente dos negócios públicos – a good governance ou boa governança” 
(PAULA, 2005, p. 78-9). 



superação da crise fiscal, é uma questão estratégica que diz respeito à 

intervenção no plano econômico-social e, também, uma questão administrativa, 

que busca a superação da forma burocrática de administrar o Estado. Para 

aumentar a governabilidade considera-se a questão da legitimação do governo 

perante a sociedade e a adequação das instituições políticas para a intermediação 

de interesses. 

A delimitação do Estado prevê a redução em termos, principalmente, de 

pessoal através de programas de privatização, terceirização e publicização. 

Entende-se publicização  como um processo de transferência para o setor 

público não-estatal 1 dos serviços sociais e científicos que cabe (ou cabia) ao 

Estado prestar. MONTAÑO (2003, p. 47) identifica a real “motivação” por detrás da 

referida publicização : 

 

(...) é, por um lado, a diminuição dos custos desta atividade 
social – não pela maior eficiência destas entidades, mas pela 
precarização, focalização e localização destes serviços, pela 
perda de suas dimensões de universalidade, de não-
continuidade e de direito do cidadão -, desonerando o 
capital; por outro lado, o retiro destas atividades do âmbito 
democrático-estatal e da regência conforme direito público, e 
sua transferência para o âmbito do direito privados 
(independentemente de os fins serem privados ou públicos), 
e seu controle seguindo critérios gerenciais das empresas, e 
não uma lógica de prestação de serviços e assistência 
conforme um nível de solidariedade e responsabilidade 
estatais. 

 

No âmbito das atividades que continuam sendo exclusivas do 
Estado, deve haver a separação, dentro do próprio Estado, 
entre a formulação de políticas públicas e a sua execução: 
“verticalmente no seu topo, um núcleo estratégico, e, 
horizontalmente, as secretarias formuladoras de políticas, as 
agências executivas e as agências reguladoras” (BRESSER 
PEREIRA, 1997, p.24).  

 

De fato, há uma grande similitude com a proposta do BIRD. 

                                                
1 Utiliza-se os termos “publicização” e “público não-estatal” entre aspas por se tratarem de termos 
ideologizados pelo projeto neoliberal e terem, portanto, sentido e significado qualitativamente 
diferentes do que se considera realmente publicização: tornar público; dar a conhecer publicamente; 
o que é de todos. Dessa forma, considera-se, também, que não há serviços ou bens públicos fora 
do espaço estatal. 



As atividades da área social consideradas como não exclusivas do Estado 

(pois não envolvem “poder de Estado”), são as escolas, as universidades, os 

centros de pesquisa científica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, 

entidades de assistência aos carentes, entre outras, as quais são competitivas e, 

portanto, podem ser controladas não apenas através da administração pública 

gerencial, mas também pelo controle social e da “constituição de quase-

mercados”. Portanto, nessa linha de argumentação, não se trata de privatização , 

mas de publicização , de abrir o espaço, do que o autor chama de “público não-

estatal”, ou seja, para as organizações sociais, já que estas são mais adequadas, 

mais eficientes e mais competitivas que o Estado. Na verdade, coloca o mercado 

e sua lógica como mecanismo de regulação social.  

Para MONTAÑO, a publicização praticada é apenas um pretexto para 

transferir a responsabilidade estatal sobre as questões públicas para o 

denominado “terceiro setor” - um conjunto de entidades públicas não-estatais 

regidas pelo direito civil privado. Também serve ao propósito de repasssar 

recursos públicos para o âmbito privado: “isto é uma verdadeira privatização de 

serviços sociais e de parte de fundos públicos. Esta estratégia de “publicização”, 

orienta-se numa perspectiva, na verdade, desuniversalizante, contributivista e não 

constitutiva de direito das políticas sociais” (p. 45-6). 

Na verdade, a reforma do Estado brasileiro nos anos 90 redefiniu a lógica 

da organização e da prestação dos serviços sociais do Estado, causando 

impactos importantes no caráter público destas políticas e na forma de administrá-

las, constituindo-se em um retrocesso frente à oferta de serviços sociais e, em 

conseqüência, ao caráter público do Estado de prestar estes serviços. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns anos após o início da Reforma do Estado, BRESSER PEREIRA 

(2004) afirma ter existido um grande avanço político, considerando que a gestão e 

sua reforma deste fazem parte, e, também, “substancial avanço social” (p.1). A 

partir do início da redemocratização e da Reforma da Gestão Pública de 

1995/1998, enquanto que na economia não houve crescimento em termos de 

renda per capita, o avanço social se baseia na “melhoria substancial dos 

indicadores sociais”. Aponta como eixos do avanço político a transição e a 



consolidação da democracia e processo de reformas institucionais; e, como 

sustentação do desenvolvimento social, a reforma tributária, a elevação do gasto 

social per capita e a adequação das políticas implementadas.   

 

Entretanto, na realidade, no que se refere ao processo de 
democratização, vale destacar que “questões, que envolvem 
as relações entre o Estado e a sociedade não foram 
suficientemente tratadas, permanecendo as características 
centralizadoras e autoritárias que marcaram a história político-
administrativa do país”, conforme PAULA (2005, p. 23).  

 

Outra questão fundamental que se depreende das análises de BRESSER 

PEREIRA (2004), refere-se à negação do caráter neoliberal da reforma do Estado 

brasileiro, sendo que esta “promoveu muitos avanços, especialmente na área 

social”. No entanto, para MONTAÑO, a gestão e a prestação destes serviços 

(sociais), se “ autonomizaram dos controles e mecanismos democráticos 

existentes (mesmo que limitados e insuficientes)”, devido, entre outros, à 

“inexistência de controles sociais sobre os gastos e recursos, garantia de 

continuidade dos serviços, entre outros processos” (2003, p. 46). 

Por mais que BREESER PEREIRA faça a apologia da reforma, na 

realidade o que ocorreu foi a subordinação da administração pública, cujo objetivo 

deve ser a democratização e o interesse público, aos princípios da administração 

da empresa capitalista que visa como resultado ao lucro. Disto resulta a 

reprodução da lógica da dinâmica administrativa, centralizadora das relações de 

poder e restritiva do acesso dos cidadãos ao processo decisório. 

 Em que se pese toda a retórica sobre a ineficiência e o tamanho do Estado 

e a necessidade de torná-lo administrativamente eficaz, a questão de fundo de 

todo esse movimento internacional pela reforma do Estado, é a determinação 

econômica.  

 No contexto da crise é preciso reconfigurar as relações do Estado com a 

sociedade e entre os estados centrais e periféricos, a fim de liberar, desimpedir e 

desregulamentar a acumulação do capital, de forma articulada à reestruturação 

produtiva e à globalização capitalista – por isso, a Reforma. 

 Uma Reforma do Estado que se constituiu, nada mais, nada menos, em um 

processo de hegemonia conservadora no Brasil dos anos 90. Em decorrência, 



resta claro que o governo federal se encontrava claramente alinhado ao projeto 

neoliberal (ou seria a suposta “terceira via”? Ou, ainda, a “governança 

progressista?”1). 

 Como diria Don Frabizio Corbera2, Príncipe de Salina, no contexto do 

Risorgimento: “Para que as coisas permaneçam iguais é preciso que tudo mude”.   
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DAS “MISSÕES” À MISSÃO: BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO  

PROFISSIONALIZANTE NO ESTADO DO PARANÁ 
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RESUMO 
 
O presente estudo pretende traçar um panorama básico sobre a história da 
educação profissional no Paraná inserida no contexto nacional desde a 
profissionalização no interior das tribos indígenas até os dias atuais.  
 
Palavras–chave : Educação Profissional; História; Brasil; Políticas Públicas. 
 
 
 
ABSTRACT 

The present study aims to give a panorama of the history of education in the state of 
Paraná inserted in the national context, from the professionalization of indigenous 
tribes until today.  
 

Key words: Professional education; History; Brazil; Public Policy.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da História do Paraná percebem-se nitidamente três momentos 

significativos: antes da chegada dos europeus em território brasileiro; quando da 

atuação dos jesuítas  através das Missões; e, por fim, a implantação gradativa de 

políticas públicas direcionadas a profissionalização através do ensino superior, em 

primeira instância, e mais tarde através dos liceus e outras iniciativas que 

estabelecem o ensino profissionalizante para jovens e adultos. 

                                                
1 Professora de Metodologia Científica e Responsabilidade Social nas Empresas do curso de 
Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná-FAESP. Graduada e Mestre 
em História pela Universidade Federal do Paraná-UFPR e Especialista em Educação de Jovens e 
Adultos pela Universidade Tecnológica do Paraná-UTFPR. 



 Entender estas dinâmicas estabelecidas por esses três recortes temáticos é 

o que se pretende determinar com essa pesquisa que se justifica pela escassez 

de estudos estabelecidos no campo da História do Paraná e afins.  

 

2.  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ANTES DA CHEGADA DOS EUROPEUS: OS 

INDÍGENAS DO TERRITÓRIO PARANAENSE 

No aspecto educacional as tribos indígenas trazem em seu interior uma 

contribuição que não pode ser relegada a segundo plano, uma vez que no seio 

dessas civilizações é que concebe-se a preocupação em ensinar um ofício para as 

crianças e adultos trazendo uma função social aos integrantes da mesma e a sua 

ação educacional se faz de forma singular, pois: 

 
Podemos dizer, com respeito aos povos indígenas existentes 
no Brasil, na época da chegada dos portugueses, que suas 
práticas educativas, em geral, e o preparo para o trabalho se 
fundiam com as práticas cotidianas de socialização e de 
convivência, no interior das tribos, com os adultos. As práticas 
de aprendizagem efetivavam-se mediante a observação e a 
participação direta nas atividades de caça, de pesca, de coleta, 
de plantio e de colheita, de construção e de confecção dos 
objetos. Os mais velhos faziam e ensinavam e os mais moços 
observavam, repetiam e aprendiam (BRANDÃO, 1984, p. 19). 

 

Em território paranaense encontra-se a presença de vários grupos indígenas 

dentre os quais se destacam os Xetás, os Kaiguangues e os Guaranis. Pouco se 

sabe em relação aos Xetá, mas no que diz respeito a sua cultura pode-se dizer que 

eram seminômades e subsistiam basicamente da caça e da coleta e do trançado 

da cestaria.Já os Kaiguangues possuíam como atividade principal a agricultura, 

além da caça e da coleta. Além disso, fabricavam objetos de cerâmica para 

utilização de afazeres na aldeia. E os Guaranis praticavam a agricultura e a 

coivara. Entre outras coisas desenvolveram a cerâmica e a tecelagem.   

 Neste sentido é importante salientar que os grupos indígenas paranaenses 

já contribuíam com a educação profissional, uma vez que esse costume já se 

encontrava presente em suas práticas cotidianas como bem se evidencia nas 

tribos Xetá, Kaiguangues e Guarani. Além disso, 



   

É possível afirmar que esses povos foram os primeiros educadores 
de artes e ofícios para as áreas de tecelagem, de cerâmica, para 
adornos e artefatos de guerra, para a construção de casas e, 
obviamente, para as várias técnicas de cultivo da terra e para a 
produção de medicamentos (MANFREDI , 2002, p.67). 
 

Entender e compreender que no interior das tribos indígenas já existia um 

gérmen do que se procura evidenciar atualmente como o “saber fazer” tão 

almejado e discutido dentro das possibilidades educacionais talvez seja o primeiro 

passo para que se viabilize uma prática educacional mais próxima da nossa 

realidade. 

 

3. OS JESUÍTAS E A SISTEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

BRASIL E NO PARANÁ 

 Talvez um dos aspectos mais importantes a ser analisado dentro da 

perspectiva educacional brasileira foi a presença dos jesuítas, a partir de 1549, 

que instaurou um sistema de ensino único. 

No Paraná havia algo mais a ser considerado, pois dividido pelo Tratado de 

Tordesilhas apenas o litoral pertencia a Portugal e o restante das terras pertencia 

aos espanhóis. Para reduzir e amenizar os conflitos instaurados entre os 

indígenas e os espanhóis foram instituídas as reduções jesuítas, onde os padres 

organizavam os indígenas em verdadeiras vilas com igrejas, casas, ruas, praças e 

atividades de produção e de trabalho. 

As formas de organização do trabalho e de como funcionava a passagem 

do conhecimento dos ofícios entre os indígenas adultos assim se descreve: “Os 

próprios missionários ensinavam aos índios todas as profissões necessárias. 

Assim, havia índios tecelões, carpinteiros, ferreiros, lavradores, cada um com sua 

profissão especializada” (WACHOWICZ, 1977, p.17). 

A profissionalização dos índios por parte dos jesuítas se deu em diferentes 

colégios espalhados pelo Brasil, mas entre os Guaranis tudo indica que a 

intensidade dessa atuação foi mais intensa, pois como afirma Cunha: 

 

Foi intensa a atividade dos jesuítas no ensino de ofícios nas 

reduções guaranis (...) A produção era organizada de forma 



autárquica, desenvolvendo-se a tecelagem, a construção de 

edifícios, embarcações, ferramentas, instrumentos musicais, sinos, 

relógios, armas de fogo, pólvora, cerâmica, corantes e remédios. O 

ensino dos diversos ofícios era generalizado, encaminhando-se as 

crianças para as oficinas conforme inclinações manifestas (CUNHA, 

2000, p.34). 

 

Em terras paranaenses pertencentes à Portugal a atuação dos jesuítas 

também se fez presente e em Paranaguá os habitantes dessa região eram 

atingidos pelas missões volantes de instrução e de pregação evangélica 

praticadas pelos padres jesuítas instalados em Santos. No entanto, a ação efetiva 

dos jesuítas portugueses restringia-se ao ensinar a ler e escrever. 

Além disso, a metrópole portuguesa tinha pouco interesse em divulgar a 

cultura em sua colônia e os esforços para edificar um sistema de ensino em 

Paranaguá se deu mais pela ação efetiva da população da região, aliada aos 

interesses da ordem jesuítica do que efetivamente pelos esforços da Coroa 

portuguesa uma vez que: 

 

Portugal tinha como objetivo dificultar a divulgação da cultura entre 
os colonizados, mas os povoadores de Paranaguá eram, em sua 
maioria, pessoas dotadas de certa educação intelectual, moral e 
religiosa, Pertenciam a famílias vicentinas, que aqui aportaram em 
missões de caráter militar, para defender portos e sertões. As costas 
eram ameaçadas por franceses e holandeses; o interior, pelos 
castelhanos. Gabriel de Lara, o Capitão-povoador, veio em 
companhia das principais famílias de São Paulo, trazendo o máximo 
para o desenvolvimento da vida em áreas despovoadas, habitadas 
apenas pelos silvícolas, entre eles os Carijós. Sabendo ler e 
escrever, os povoadores transmitiam essa escolaridade aos demais 
habitantes, por volta de 1649, mesmo não existindo registros oficiais 
da existência de escolas régias, para o ensinamento 
primário.(TRAMUJAS, 1996,p.33). 

 

  

Sendo assim, percebe-se claramente que houve duas formas de atuação 

dos padres jesuítas em território paranaense. Sob a égide de Portugal evidenciou-

se uma ação educacional mais voltada para os filhos da elite local. Já no que diz 

respeito a atuação espanhola a ação educacional se deu através das Reduções 



Jesuíticas, no interior das quais se estabelecia regras dentre as quais os índios 

tinham que aprender um ofício. 

 

4. O PERÍODO IMPERIAL E AS INICIATIVAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

NO BRASIL E NO PARANÁ 

 

  A vinda da Família Real para o Brasil trouxe um avanço considerável em 

todos os setores, desde os aspectos econômicos até os culturais, perpassando 

pelas leis que regimentam a instrução pública do país.  

Essas alterações se fizeram refletir no âmbito educacional e as primeiras 

instituições públicas fundadas nestas terras foram as de ensino superior, com a 

finalidade de formar pessoas qualificadas no Exército e na Administração do 

Estado, uma vez que agora com a sede no Brasil a Metrópole iria necessitar de 

mão-de-obra especializada para essas funções, anteriormente qualificadas em 

Portugal. 

No entanto, embora a iniciativa fosse louvável os primeiros cursos estavam 

presentes em apenas três estados brasileiros: Rio de Janeiro, Bahia e Recife. Em 

contrapartida o ensino primário e secundário era montado e organizado de forma a 

preparar o educando para o ingresso do ensino superior limitando e muito o 

acesso a esses níveis de escolarização por parte da população mais pobre, que 

ficava relegada a própria sorte, a mercê de iniciativas de amparo por parte do 

Estado ou por iniciativas particulares. 

Pela constituição de 1824 o ensino primário torna-se obrigatório para todos, 

mas, mesmo com a lei instituída a ação educacional em terras brasileiras era 

escassa e restrita. Em terras paranaenses, por exemplo, essa ação limitava-se a 

atuação de poucos professores nomeados pela Coroa portuguesa e de religiosos 

que instruíam de forma particular a inicialização do ensino das primeiras letras.  

 A lei vigorava, mas a ação não acompanhava a demanda, um território 

muito extenso como o do Brasil necessitava de muitos professores para poder 

beneficiar toda a população e por tal, ainda em 1823, instituiu-se o Método 

Lancaster, em que um aluno treinado ensinava a um grupo de dez alunos sob a 

vigilância de um inspetor. Mas, mesmo assim o método não conseguiu suprir 

todas as fronteiras do extenso território brasileiro. 



Em 1826, a Coroa portuguesa instituiu quatro graus de instrução: 

Pedagogias (escolas primárias), Liceus, Ginásios e Academias e em 1827 propõe 

a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na 

seleção de professores para nomeação e a abertura de escolas para meninas.  

Objetivando a melhor organização do sistema educacional brasileiro, em 

1834 as províncias passaram a ser responsável pela administração do ensino 

primário e secundário e graças a isso, em 1835, surgiu a primeira escola normal 

do país em Niterói. 

       Quanto a Educação Profissional, esta se restringiu a iniciativas de 

associações civis, religiosas ou filantrópicas, ou das esferas estatais ou ainda de 

iniciativas em que englobavam tanto a iniciativa estatal quanto a civil. Essa 

modalidade de ensino era ministrada nas academias militares, em entidades 

filantrópicas e nos liceus de artes e ofícios e destinava-se a pessoas pobres ou 

desvalidadas do império.  

 As casas de educandos artífices, fundadas em dez governos provinciais, 

envolvia o trabalho e a aprendizagem compulsória, organizava-se sob a égide da 

disciplina e hierarquia e ensinava os ofícios aos menores dos setores mais pobres 

e excluídos da sociedade. Como bem evidencia o trecho a seguir: 

 

Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados 
para essas casas, onde recebiam instrução primária – no âmbito da 
leitura, da escrita, da aritmética, da álgebra elementar, da escultura, 
do desenho, da geometria, entre outros – e aprendiam alguns dos 
seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, 
carpintaria, sapataria etc. Concluída a aprendizagem, o artífice 
permanecia mais três anos no asilo trabalhando nas oficinas, com 
dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e formar um pecúlio, 
que lhe era entregue no final do triênio (MANFREDI, 2002, p.76-77).  

  

  

Outra forma de profissionalização se perfazia nos liceus de artes e ofícios. 

Nascidos da iniciativa privada, estes institutos tinham por finalidade atender a 

demanda de profissionalização do império, ou seja, formar mão-de-obra 

especializada em certas funções. Os cursos eram divididos em dois grupos: o de 

ciências aplicadas e o de artes.  

No Paraná, desde 1846, tentou-se introduzir o ensino secundário, com a 

criação de um Liceu, destinado a alunos do sexo masculino que funcionou até o 



final do século. Em 1876 o antigo Liceu reabriu sob a denominação de Instituto 

Paranaense que funcionou em conjunto com a Escola Normal. Outras iniciativas 

de ensino secundário se encontram na iniciativa particular, estas instituições 

funcionavam como internatos acolhendo a clientela do interior.  

 Pelo que se pode evidenciar o sistema educacional brasileiro imperial 

dividia-se em dois blocos distintos. O tradicional que incluía o ensino primário, 

secundário e superior destinado a atender uma elite cônscia de seus deveres para 

com a nação nascente; e a profissional que se destinava às classes menos 

favorecidas que incluíam desde menores em estado de mendicância até órfãos 

relegados a própria sorte do império que acreditava que através do trabalho a 

pobreza se tornaria mais digna. 

 Independente da proposta pedagógica que vigorou o Brasil imperial pouco 

avançou em suas políticas imperiais, mantendo a estrutura colonial de elites 

dominantes e pobres excluídos e doutrinados a servi-la. No final do período o 

Ministro Paulino de Souza lamenta o abandono da educação no Brasil e em 1882 

Ruy Barbosa sugere a liberdade do ensino, o ensino laico e a obrigatoriedade de 

instrução como forma de, talvez, melhorar a estrutura educacional vigente no país. 

 

 5. AS INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NO 

PARANÁ REPUBLICANO 

 

5.1 1889 –1930: A Organização do Brasil Republicano 

 

 De 1889 até 1930 o sistema educacional brasileiro começa a se organizar e 

ganhar uma nova configuração. Aos poucos as antigas instituições dedicadas ao 

ensino compulsório dos ofícios artesanais e manufatureiros dão lugar a 

verdadeiras redes de escolas organizadas e sistematizadas, quer sejam por 

iniciativas privadas ou governamentais. 

  O sistema educacional durante a República tem como foco atingir não mais 

os desafortunados, mas sim aqueles que pertenciam aos setores populares 

urbanos que futuramente se transformariam nos trabalhadores assalariados. 

      A República trazia na sua gênese discussões quanto a 

Educação  Profissional e em um memorial assinado por mais de 400 operários das 



oficinas do Rio de Janeiro manifestavam-se muitas preocupações, dentre as 

quais: 

 

Manter o tempo livre para os aprendizes absorverem a educação 
materna, tendo em vista a formação moral; assegurar a instrução 
primária, instituindo o concurso de ingresso para a aprendizagem; 
pagar aos aprendizes apenas o necessário para a complementação 
do salário dos pais, evitando que alguns destes tivessem a tentação 
de enriquecer-se à custa do trabalho dos filhos; valorizar a função das 
mães como educadoras, tanto no lar como no encaminhamento da 
instrução profissional dos menores (MANFREDI, 2002, p.80-81). 

 
 

 Essas reivindicações manifestas pelos operários não foram adotadas pelo 

governo, pois a Reforma de Benjamin Constant, adotada pela República, tinha 

como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a 

gratuidade da escola primária e um ensino enciclopédico.  

No entanto, essa proposta tornou a educação brasileira um sistema mais 

excludente do que includente das classes menos favorecidas, fazendo com que se 

permanecesse no país ainda um distanciamento entre a educação popular e 

àquela destinada a elite, pois: 

 

O desenvolvimento industrial capitalista, como modo de produção e 
de vida, tão cedo revelou o papel de protagonistas dos trabalhadores, 
os quais mediante suas organizações, promoveram uma série de 
movimentos grevistas, que se espalharam por todos os principais 
centros industriais. Num clima de movimentos de contestação social e 
política, o ensino profissional foi visto pelas classes dirigentes como 
um antídoto contra o apregoamento das idéias exóticas das lideranças 
anarco-sindicalistas existentes no operariado brasileiro, o qual, na 
época, era majoritariamente formado por imigrantes estrangeiros. 
Além disso, outra facção das classes dominantes, o grupo dos 
chamados industrialistas, não só entendia que o ensino profissional 
serviria como poderoso instrumento para fazer frente ao avanço do 
movimento operário, mas também, a exemplo dos países europeus e 
dos Estados Unidos, defendia o ensino público como instrumento de 
emancipação econômica, social e política (MANFREDI, 2002, p.82). 

  

Essa forma de se evidenciar a Educação Profissional se fez perceber nas 

políticas públicas, a partir de 1909, que criou dezenove escolas, uma em cada 

unidade da Federação, exceto no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Essas 

escolas tinham como organização o que se descreve a seguir: 



 

Essas escolas formavam, desde a sua criação, todo um sistema 
escolar, pois estavam submetidas a uma legislação que as distinguia 
das demais instituições de ensino profissional mantidas por 
particulares (fossem congregações religiosas ou sociedades laicas) , 
por governos estaduais, e diferenciavam-se até mesmo de 
instituições mantidas pelo próprio governo federal. Em suma, as 
escolas de aprendizes artífices tinham prédios próprios, currículos e 
metodologia próprios, alunos, condições de ingresso e destinação 
esperada dos egressos que as distinguiam das demais instituições 
de ensino elementar (CUNHA,2000, p.94). 

 

      O impulso dessas instituições se fez sentir no Brasil até 1942 e tinha por 

finalidade formar operários e contramestres, por meio de ensino prático e de 

conhecimentos técnicos transmitidos aos menores em oficinas de trabalhos 

manuais ou mecânicos mais convenientes aos interesses do Estado em que a 

escola funcionasse. 

 A reforma da Educação Profissional possibilitou uma diversificação desta 

modalidade de ensino pelo Brasil. Alguns governos estaduais redefiniram e 

reestruturam seus antigos sistemas de ensino e outros optaram por criar suas 

próprias redes de ensino. 

  Em um período complexo da década de vinte, marcada por diversos fatos 

relevantes no processo de mudança das características políticas brasileiras o 

Paraná se inseria num movimento que ficou conhecido na época como o 

Entusiasmo pela Educação que se refletia e corporificava a crença de que a 

multiplicação das escolas conduziria a uma popularização do ensino, que 

determinava o desenvolvimento das nações.  

 A ênfase em multiplicar as escolas públicas em território paranaense se fez 

sentir principalmente na reinvidicação dos inspetores gerais em construir escolas 

primárias em diversos pontos do território. Entretanto no afã do movimento 

republicano a educação paranaense avançou e foi além do ensino primário como 

se sugere no trecho a seguir: 

 

A propagação das escolas primárias paranaenses, seguiu-se a 
valorização do ensino público secundário de cunho propedêutico e 
dos cursos profissionalizantes. A importância desses 
estabelecimentos caracterizava-se, inclusive, pela imponência de sua 
edificação. A superação da mentalidade eminentemente acadêmica 
dos estabelecimentos ginasiais por uma visão mais prática do ensino 



profissional presidiu, em 1922, em Curitiba, ao desmembramento 
funcional do edifício do Gymnasio Paranaense. Dele se deslocou a 
Escola Normal, para ocupar, à rua Aquidaban, o moderno Palácio da 
Instrucção. Curitiba contava ainda com o Instituto de Agronomia, o 
Instituto Comercial, A Escola de Aprendizes e Artífices e a Escola 
Profissional Feminina – tradução prática das novas propostas 
educacionais sobre o preparo do cidadão para o exercício do 
trabalho. Em Ponta Grossa, o Estado mantinha igualmente um Curso 
Comercial (TRINDADE, 2001, p.81). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Essa preocupação presente em documentos relativos à expansão da 

educação evidencia que o Paraná se constituía em uma das unidades da 

Federação que despontava e avançava em suas iniciativas educacionais no que 

diz respeito a integração de ensino médio e profissionalizante no Estado, ou seja, 

enquanto a maioria dos Estados preocupava-se em cumprir a lei e expandir o 

ensino primário o Paraná ia além e começava a despontar sua importância no 

cenário nacional.  

 Dentro dessa perspectiva de expansão do ensino no Paraná aumenta o 

número de escolas particulares em todo o Estado, cuja finalidade residia em 

preparar os jovens para o ingresso no Gymnasio Paranaense ou na Escola 

Normal da capital, onde cada vez mais se ofertava um ensino particular 

profissionalizante. 

 Objetivando uma expansão substancial da rede de ensino no Estado, em 

1912, foi incluída dentre os projetos educacionais a criação de uma Universidade 

no Paraná. O prédio que foi construído junto a Praça Santos Andrade abrigou, 

neste primeiro momento, os cursos de Direito, Medicina e Engenharia e 

representou o ponto máximo do projeto educacional do Estado. 

      A década de vinte foi, sem dúvida, um momento histórico de grande 

efervescência intelectual que se refletiu em vários setores do país, inclusive na 

Educação, pois o Brasil recém republicano precisava de alicerces firmes para 

concretizar o ideal revolucionário de nação recém moldada.  

 

5.2 1930- 1945: A Reorganização e Reestruturação do Estado e da Educação 

brasileira 

 

 Com a Revolução de 30 o Brasil se introduz na dinâmica capitalista 

mundial de produção. A nova realidade brasileira passou a exigir uma mão-de-



obra especializada e para tal era preciso investir na educação. Sendo assim, em 

1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo 

provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades 

brasileiras ainda inexistentes. Estes Decretos ficaram conhecidos como Reforma 

Francisco Campos, que teve como oposição, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova. 

Em um período conturbado como o dos anos 30 não é de se estranhar que 

o sistema educacional começasse a ser criticado, uma vez que esse período foi 

marcado por uma série de instabilidades, principalmente no que diz respeito a se 

exigir novas leis para o país e em 1932 eclode a Revolução Constitucionalista de 

São Paulo, objetivando exigir uma nova constituição para a nação. 

Como resultado da Revolução Constitucionalista, em 1934 a nova 

constituição do país é promulgada e no que se refere a Educação dispõe que ela 

é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos.  

No que concerne a Educação Profissional desse período às ações se 

limitaram a criação dos Institutos de Ensino Superior de São Paulo e do Distrito 

Federal que objetivaram atender a demanda de uma educação elitizada e tão 

criticada pelos manifestantes da Educação Nova.  

Em terras paranaenses uma iniciativa que merece destaque se constitui na 

instalação do Colégio Estadual José Bonifácio, inaugurado em 1936, que instituiu 

em Paranaguá o curso ginasial na Escola Normal. 

        Dessa forma se pode perceber que a década de 30 foi marcada por uma 

instabilidade em todos os sentidos e a nação precisava se reorganizar em todos 

os setores. No âmbito político Getúlio Vargas, em 1936, em um golpe de estado, 

instala o Estado Novo e outorga uma nova Constituição à nação. 

 De 1937 até 1945 o Brasil será regido pela Ditadura do Estado Novo, 

conduzida por Getúlio Vargas. Pela nova Constituição instaurou-se no país o 

estado de emergência e um dos órgãos que muito contribuiu para a exaltação da 

imagem de Vargas foi o Ministério da Educação que tinha por objetivo difundir a 

ideologia governista dentro das escolas.  

 Quanto a Educação Profissional desse período, ela foi legitimada pela 

separação entre o trabalho manual e intelectual fundando uma arquitetura 

educacional que ressaltava a sintonia entre a divisão social do trabalho e a 

estrutura escolar. Além disso, devido à centralização do poder nas mãos de 



Getúlio Vargas, o sistema educacional passará por uma ampla reestruturação que 

procurou atender os interesses da elite dominante e conciliar a nova ordem 

econômica pela qual o Brasil passava. 

 Essa dualidade do sistema educacional reflete a necessidade do Estado em 

formar mão-de-obra especializada para determinadas funções e continuar 

atendendo os interesses das classes dominantes que teriam acesso ao Ensino 

superior, ou seja, mais uma vez a educação de ensino superior ficava restrita a 

uma parcela ínfima da população, enquanto as classes menos favorecidas 

contentavam-se, quando conseguia, em instruir-se nos cursos profissionalizantes 

mantidos pela iniciativa privada ou pública. 

Outro aspecto a ser considerado durante esse período se perfaz no fato de 

que uma vez centralizador das políticas institucionais o governo barganhava com 

a iniciativa privada para instituir um curso profissionalizante que atendia e 

legitimava a ideologia do governo getulista. Dentre os institutos de iniciativa 

privada criadas durante este período destacam-se o SENAI, criado em 1942 e o 

SENAC instituído em 1943. 

No Paraná A Secretaria de Educação é instituída em 1940, reordenando e 

reestruturando o sistema educacional. A iniciativa do governo em construir escolas 

na área rural e difundir os cursos de formação para professores, nesse período, 

demonstra uma preocupação latente em inserir o Estado no cenário nacional 

dentro das políticas do Estado Novo e pregava a expansão do ensino primário e a 

profissionalização da mão-de-obra do país. 

 Paralelo as iniciativas públicas surgem no cenário paranaense o SENAI e o 

SENAC que começam a atuar a partir de 1943 e 1946 respectivamente, 

atendendo aos interesses das indústrias nascentes do Estado e contribuindo para 

formação profissional de muitos paranaenses através de seus cursos de formação 

profissional. 

 Como em todo o território nacional a estruturação do sistema de ensino 

seguia as diretrizes de dualidade que compreendia ensino médio diferenciado que 

de um lado formava a elite dirigente e de outro formava os ramos 

profissionalizantes. Essa ambigüidade na política educacional brasileira perdurou 

por mais de 16 anos após o término do Estado Novo e ainda se reflete nas 

políticas educacionais brasileiras. 



A valorização do trabalho braçal durante o governo de Vargas foi marca 

registrada e nessa perspectiva iniciou-se e favoreceu-se durante todo seu governo 

uma política de qualificação profissional que atendesse a demanda do país que 

agora se consolidava e se inseria no cenário internacional do capitalismo.  

 

5.3. 1946 – 1963: A Dualidade do Sistema Educacional Brasileiro 

 

      O fim do Estado Novo trouxe a necessidade de adotar uma nova 

Constituição que foi promulgada em 1946 e no que diz respeito ao âmbito 

educacional determinou a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário, 

instituiu competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional e fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos.  

Ainda em 1946 são regulamentados o Ensino Primário e o Ensino Normal, 

cria-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e se estabelece 

uma comissão para elaborar um anteprojeto de reforma geral da educação 

nacional. Depois de treze anos de acirradas discussões foi promulgada a Lei 

4.024, em 20 de dezembro de 1961.  As discussões estabelecidas na área 

pedagógica, durante o período de concepção da referida lei, cristalizaram 

concepções e práticas escolares dualistas. Assim: 

 

De um lado, a concepção de educação escolar acadêmico-
generalista, na qual os “alunos tinham acesso a um conjunto básico 
de conhecimentos que eram cada vez mais amplos, à medida que 
progrediam nos seus estudos” ; e, de outro, a Educação Profissional, 
na qual “ o aluno recebia um conjunto de informações relevantes 
para o domínio de seu ofício, sem aprofundamento teórico, científico, 
e humanística que lhe desse  condições de prosseguir nos estudos 
ou mesmo de se qualificar em outros domínios (ALVES, 1997,p.71). 

 

 

Essa dualidade que se refletia na prática pedagógica também foi resultado 

de muitos avanços dentro da área educacional dentre os quais pode-se citar o 

mais importante movimento de alfabetização do país: De Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler. As técnicas didáticas, criadas por Paulo Freire propunham 

alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. 



Quanto a Educação profissional a ênfase era formar trabalhadores 

especializados e as agências profissionalizantes construídas segundo a ótica e as 

necessidades dos setores empresariais, foram mantidas como um sistema 

paralelo ao sistema educacional vigente reafirmando a dualidade existente no 

sistema. 

No Paraná os anos quarenta trouxeram um novo impulso à Educação e a 

Diretoria Geral de Educação regulamentou a ação pedagógica nas séries iniciais e 

os professores se especializaram, através da criação do Centro de Estudos e 

Pesquisas Educacionais. Já no âmbito profissional o governo do Paraná expandiu 

a rede de ensino com a construção de Escolas de Trabalhadores Rurais em 

diversas cidades do interior e ainda 22 Escolas-granja, na zona rural do Estado. E 

ainda: 

 

Com Munhoz da Rocha, apareceram as Escolas de Pesca e 
Trabalhadores Rurais e os serviços de Publicidade Agrícola, sempre 
na intenção de fornecer orientação técnica ao trabalhador rural e dar 
novo impulso àqueles que até hoje se guiavam por métodos 
empíricos e rotineiros. Dessa forma, a transmissão de práticas de 
higienização e disciplinarização das novas populações completava a 
obra de ocupação e povoamento(TRINDADE, 2001, p.105).  

 

A dualidade existente entre o ensino profissional e o ensino generalista 

também se fez presente na década de 40 no Estado do Paraná e os avanços 

pedagógicos se fizeram sentir nas práticas do cotidiano escolar.  

5.4 1964-1985: A Profissionalização como o ideal da Nação 

O Regime Militar, instituído através de um golpe a partir de 1964, espelhou 

na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de governo: 

professores foram presos e demitidos; universidades foram invadidas; os 

estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de 

funcionar.     

Durante esse período a universidade no Brasil expandiu-se e para tornar 

justo o acesso a elas foi criado o vestibular classificatório. Na base do processo 

educacional criou-se o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, para 

erradicar o analfabetismo no país. Mas, apesar dos esforços o programa teve que 

se adaptar durante todo regime e se desmembrar em vários segmentos para 



sobreviver. Dentre seus desmembramentos pode-se citar o Programa de 

Profissionalização que surgiu em 1973 e buscou convênios com entidades como o 

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra - PIPMO.  

 O PIPMO foi criado em atendimento a Lei 4.024, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 1971. Essa lei tinha por característica essencial tentar 

dar a formação educacional um cunho profissionalizante.  Uma educação que 

atendesse os anseios da ideologia vigente que imperava no país, uma educação 

que contribuísse, de forma decisiva, para o aumento da produção brasileira.  O 

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra era organizado da seguinte 

forma: 

 

O treinamento ministrado pelos convênios dos PIPMO foi executado 
pelas instituições existentes de formação profissional, SENAI e 
escolas técnicas da rede federal, para uma capacitação rápida e 
imediata dos trabalhadores. Os cursos tinham duração breve e 
abarcavam um conteúdo reduzido, prático e operacional (MANFREDI, 
2002, p.104). 

 
Dentro dessa perspectiva o governo militar deu ênfase a formação 

tecnicista em detrimento a formação humanística/científica e pela 5692/71 

instituiu-se a profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário, 

estabelecendo formalmente a equiparação entre os cursos técnicos e o curso 

secundário. 

No entanto o ensino público não conseguiu atender a demanda que a lei 

exigia e em 1982 o ensino secundário teve a sua divisão efetivada através do 

ensino de formação geral e o ensino de caráter profissionalizante, sendo assim a 

velha dualidade existente no ensino brasileiro volta a se manifestar legitimada pela 

lei que acabava de ser implantada.  

O Paraná não ficou alheio às novas diretrizes estabelecidas pelo governo 

ditatorial e ainda em 1962, foram aprovadas a Lei Estadual de Diretrizes e Bases 

da Educação e o Plano Estadual de Educação objetivando reorganizar e 

reestruturar o sistema de ensino do Estado.  

Dentro dessa perspectiva de mudanças educacionais o ensino secundário 

mereceu atenção especial para contemplar as habilitações profissionais exigidas 

por lei, pois o Estado em pleno crescimento também tinha aumentado a demanda 



do mercado de trabalho e necessitava qualificar a mão-de-obra para que essa 

fosse absorvida pelo setor secundário dos núcleos urbanos. 

Em última instância, os investimentos no ensino superior também se 

fizeram presente neste período no Paraná dando origem em 1969 às 

Universidades Estaduais de Londrina, Maringá e Ponta Grossa atendendo a 

perspectiva de desenvolvimento gerada pelo ideal do governo militar. 

Para entender a dinâmica do período militar é preciso refletir sobre os 

ideais de investimentos que se estabeleceram nesse período, a Educação 

legitimou, muitas vezes, os ideais ditatoriais quando refletia o progresso através 

da construção de escolas e instituição de programas educacionais que visou 

estabelecer estatísticas que mostrasse a eficiência do governo em questão. 

Por outro lado a Educação em seu interior também foi o motor propulsor de 

formação de cidadãos críticos e conscientes que contestou o regime e fez com 

que a ditadura militar acabasse por si só, porque a maior arma de uma nação é o 

impulsionar a pensar, fato esse que o sistema educacional sempre fez em 

qualquer época.  

 

5.5 1986 - 2006: A Reconstrução de um país sob o alicerce da Educação  

      

Com o fim do Regime Militar retomaram-se as discussões sobre educação 

de uma forma democrática e para tal o Ministério da Educação organiza uma 

comissão para elaborar a nova LDB do país, cujo projeto foi encaminhado a 

Câmara Federal em 1988 e aprovada em 1996.       

Dentre os avanços na área educacional destaca-se a Reforma que se 

refere ao Ensino Médio. Segundo a nova proposta para o Ensino Médio não 

haveria mais a dualidade tão característica entre o ensino médio e profissional e o 

aluno teria acesso a uma preparação no ensino secundário que lhe desse 

condições para suprir suas necessidades generalistas/científicas como suas 

habilidades profissionais. Neste sentido, a Educação Profissional assumiria um 

caráter complementar em sua formação o conduzindo ao permanente 

desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva. Como se evidencia no 

texto a seguir: 

 



O aluno poderá cursar o ensino técnico ao mesmo tempo em que 
cursa o colegial (concomitante) ou após sua conclusão (seqüencial). 
Os cursos técnicos poderão ser organizados por disciplinas ou com 
as disciplinas agrupadas em módulos. Cada módulo cursado dará 
direito a um certificado de qualificação profissional. Os alunos que 
concluírem o ensino médio e os módulos que compõem uma 
habilitação, além do estágio supervisionado, quando exigido, 
receberão o diploma de técnico (MANFREDI, 2002, p.104). 

 

 Sendo assim ao instituir um ensino médio integrado ao ensino Técnico a 

proposta viabiliza que o aluno consiga inserir-se no mundo do trabalho de forma 

mais humana e igualitária, independente de sua formação anterior. 

Dentro dessa proposta de universalização de acesso a Educação 

Profissional que se institui, o PROEJA – Programa de Integração de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade EJA, que visa, dentre outros 

requisitos, oportunizar e viabilizar o acesso a pessoas que não estão na idade dita 

regular ao ensino profissionalizante de forma a capacitá-las e dar oportunidade 

igualitárias de concorrer no tão disputado mercado de trabalho. 

O PROEJA foi institucionalizado pelo Decreto 5478 de 24 de junho de 2005 

e suas experiências ainda estão engatinhando no interior das unidades da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, mas já apontam a necessidade 

de avançar os limites dessas instituições e romper as barreiras da desigualdade 

através de uma ação conjunta que una esforços das redes municipais, estaduais, 

redes particulares de ensino na qualificação e capacitação de mão-de-obra que 

desenvolva a nação não só economicamente, mas também humanamente. 

No Paraná, a partir da reestruturação e reorganização nacional, os cursos 

de Educação Profissional visam a atender a demanda de jovens e adultos que 

procuram a formação específica para o trabalho, através de muitas opções de 

cursos em várias áreas profissionais. 

A oferta da Educação Profissional na rede estadual de ensino ocorre em 

seus estabelecimentos e tem por meta atingir todo o território do Estado, como 

forma de abranger e dar acesso a um maior número de pessoas excluídas do 

processo de capacitação profissional, pois: 

 

A análise dos dados dessa demanda em relação aos índices de 
escolaridade da população brasileira, os quais apresentavam o 
seguinte quadro, no ano de 2000: do total de 169,8 milhões de 



pessoas mais de 22,2 milhões (14%) são analfabetos e 57,64% de 
homens e mulheres, com mais de 15 anos de idade, têm menos de 
oito anos de estudo. De acordo com a UNICEF (2002), um milhão 
(5,2%) de adolescentes entre 12 e 17 nos ainda são analfabetos e 
apenas 11,2% entre 14 e 15 anos estão matriculados no Ensino 
Médio. Em relação formação profissional em nível técnico dados do 
ano de 1999 apresentam um total de 2 milhões de alunos 
matriculados, dos quais 644 mil (31%) com menos de 20 anos de 
idade estavam no nível básico e 716,6 mil (56%) da mesma faixa 
etária, estavam no nível técnico. Estes índices, embora 
representativos se analisados somente no âmbito da Educação 
Profissional, frente ao contexto maior da educação mostram a sua 
insuficiência (Portal diaadia, 2007). 

  

Tendo em vista os dados apresentados a Educação Profissional do Estado 

tem muito que avançar, pois se necessita cada vez mais que todos sejam 

atingidos pelas políticas públicas que viabilizem a educação que capacite e inclua 

o cidadão de forma digna e justa dentro da sociedade em que ele se insere. 

Para possibilitar o acesso a todos pelo sistema educacional do Estado a 

Educação Profissional está organizada da seguinte forma: Curso Integrado que se 

destina a alunos egressos do ensino fundamental e que através de um currículo 

único cursam o ensino médio integrado ao ensino profissional, possuindo a 

duração de quatro anos. E, ainda os Cursos subseqüentes destinados aos alunos 

egressos do ensino médio e que possui a duração de três a quatro semestres, 

conforme o currículo do curso profissionalizante a que se destina. 

Pode-se constatar pelas políticas públicas recentes implantadas pelo 

governo federal e estadual que de alguma forma o sistema educacional brasileiro 

avançou e embora se tenha pouco tempo de efetiva democracia no país os 

programas educacionais floresceram de forma vertiginosa nos últimos anos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao se fazer um balanço dos avanços e retrocessos que a Educação 

Profissional obteve em território brasileiro se percebe que a dinâmica educacional 

avançou nos últimos tempos no que se diz respeito à abertura e políticas públicas 

em relação a essa matéria, principalmente a partir dos anos 90. 

 No entanto, também se percebe ao longo da trajetória da história 

educacional brasileira que a Educação Profissional sempre teve um caráter 



pejorativo em relação à educação Formal, ou seja, àquela que forma e prepara 

para a academia ou ensino superior e neste sentido evidencia-se que a 

profissionalização sempre assumiu, em muitos períodos da história brasileira, um 

caráter assistencialista como se ao profissionalizar as camadas mais pobres o 

governo se eximisse  da responsabilidade educacional perante essas camadas  e 

lhe desse a dignidade através do trabalho. 

 Tendo em vista essa perspectiva cabe lembrar que a Educação Profissional 

sempre esteve presente em território brasileiro, pois no interior das tribos 

indígenas já existia a profissionalização de seus elementos e isso muito contribuiu 

para que ela avançasse já que até hoje se procura, dentro das perspectivas 

educacionais, aliar a teoria com a prática, atuação pedagógica esta que sempre 

coexistiu dentro das tribos indígenas. 

 Outro aspecto mencionado no presente estudo e que muito contribuiu para 

que a Educação Profissional assumisse uma sistematização de ensino, se perfaz 

na atuação dos jesuítas através da ação aplicada em suas reduções. Após essa 

iniciativa as políticas educacionais só irão se preocupar em profissionalizar de 

forma efetiva os brasileiros no período republicano, durante o regime militar. 

Como proposta de governo militar, a partir de 1964, verificou-se uma 

tendência em profissionalizar a população brasileira para atender as demandas 

industriais que se instalavam aqui e se inserir dentro do contexto econômico 

internacional. Para tal criou-se os cursos colegiais técnicos onde o aluno ao 

concluir o ensino colegial também obtinha uma profissionalização. É desse 

período também o programa MOBRAL que tentou, inspirado na proposta 

pedagógica de Paulo Freire, alfabetizar os adultos, no entanto essa iniciativa 

frustrou-se ao estabelecer como objetivo apenas engrossar as estatísticas de 

redução do analfabetismo no país e não priorizar a qualidade da alfabetização 

aplicada aos adultos. 

A partir da redemocratização do país novas propostas pedagógicas 

começaram a surgir e a discussão no âmbito educacional começou a reflorescer 

em todos os sentidos. No que diz respeito à Educação Profissional os debates 

sobre essa matéria fizeram surgir, a partir dos anos 90 o Ensino Médio 

profissionalizante. Uma iniciativa do governo que alterou a perspectiva 

educacional que até então se implantava nesta modalidade de ensino. 



 O maior avanço dos últimos tempos diz respeito ao programa PROEJA, um 

programa educacional que visa profissionalizar, através do ensino médio àquelas 

pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular na idade dita própria para o 

Ensino Médio. Esse programa se persistir atuando contribuirá e muito para a 

inserção de todos e igualdade perante as condições de acesso ao mercado de 

trabalho tão competitivo do mundo atual.  

Sabe-se que muito tem que se avançar dentro das políticas públicas para 

que a profissionalização do país seja completa e que principalmente atinja a 

todos. É preciso desmistificar a posição de que cursos profissionalizantes se 

destinam àqueles que não se inserem no mundo acadêmico do ensino superior. 

Posição esta que muitas vezes ainda é defendida e disseminada dentro de nossa 

sociedade, talvez, ainda como herança do nosso passado. 
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O PROFESSOR COMO SUJEITO ATIVO DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM E A RETENÇÃO ESCOLAR 

 

Rozane de Fátima Zaionz da Rocha1 
 
 

RESUMO 

 
A preocupação de especialistas educacionais em encontrar soluções para o mal 
que assombra a educação brasileira - a retenção - faz com que se reflita onde se 
localiza o foco do problema. Sendo a educação uma responsabilidade do sistema 
governamental, a formação docente não o deixa também de ser, já que há uma 
articulação necessária entre eles. O sucateamento das escolas públicas e da 
formação do magistério, gerados por fatores sócio-econômicos, advindos inclusive 
do período jesuítico, podem ser uma das explicações para o fracasso escolar. 
Agregam-se também as forças opressoras dos países credores do Banco Mundial. 
 
Palavras-chave : Fracasso escolar; Sócio-econômicos; Sucateamento do 
magistério. 
 
 
ABSTRACT 
 
Educational experts concern about finding solutions for the evil that haunts Brazilian 
education – the retention – evaluating where the focus of the problem is. Education 
is a responsibility of the governmental system as the formation of the educator, 
once there is an articulation among them. Scrapped public schools and ill-prepared 
instructors; both generated by social-economic factors, started even in the Jesuitic 
period, may be one of the explanations for the educational failure. The oppressive 
power of creditor countries of World Bank may be added to them. 
 
KEY WORDS:  Educational failure; social-economic problems; scrapped public 
schools. 
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1.  A INEFICIÊNCIA  DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 O ambiente escolar é o local visto pela sociedade como um recanto do 

conhecimento, onde a sistematização do saber é certa e precisa, colocada como 

“panacéia para sanar as dificuldades sociais entre nações, regiões ou indivíduos” 

(FRIGOTTO, 1999, p. 136). Porém, a realidade dos fatos diverge da visão 

romântica dos leigos educacionais.  

 Para uma análise mais coerente, basta acessar os meios de comunicação e 

as respostas surgem de imediato: a taxa de retenção do Brasil alcança o patamar 

dos 21% (pesquisa com base no ano de 2002), índices que se igualam à 

Moçambique e Eritréia, que apresentam respectivamente o  168º  e 161º  na escala 

do Índice de Desenvolvimento Humano  - IDH em todo o mundo.1  

 A obrigatoriedade de freqüência às aulas, conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 9394/96), em seu artigo 24, inciso VI defende que “o controle de 

freqüência  fica a cargo a escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 

normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e 

cinco o cento no total e horas letivas para aprovação”, é articulada com programas 

de incentivo como Bolsa  Escola2, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI3,  entre outros, mas a simples presença do educando, ainda que seja 

necessária, por si só, não significa aprendizagem, “resta agora garantir mais 

crianças na escola aprendendo” (GOLIN, 2003, p. 07, sem grifos no original). 

 As deturpações das idades por série não são condizentes com as 

legislações educacionais, quando especificam a idade e a série/ano em que a 

criança “deveria” estar matriculada, pois é fácil encontrar em qualquer sala  de 

aula um aluno que está com idade avançada para a série que cursa.  

                                                
1 Estes dados podem ser encontrados no site  www.inep.gov.br . 
2 Programa do Governo Federal que garante ajuda financeira mensal de R$ 15,00/criança, de seis a quinze 
anos, para famílias que mantenham seus filhos freqüentando a escola, sendo a cobertura para no máximo três 
crianças/família. Para se obter o benefício é necessário também que a renda familiar  dividida pelo número de 
pessoas que a compõem, não seja superior a R$ 90,00. O Programa Bolsa Escola objetiva reduzir a repetência e 
a evasão escolar. (Informações encontradas no site www.mds.gov.br/ascom.peti/peti.htm) 
3 Ação do Governo Federal que visa à transferência de renda para famílias de crianças e adolescentes 
envolvidos no trabalho precoce. O valor corresponde a R$ 40,00/mês por criança que exerce atividades típicas 
da área urbana e R$ 25,00/mês por criança que exerce atividades rurais. Para receber o benefício, as crianças 
devem estar cadastradas. (Informações encontradas no site  www.mds.gov.br/ascom/peti/peti.htm) 
 



 A distorção, em 2000, era de 48,6% caindo em 2003 para 40,6%, conforme 

dados do Ministério da Educação e Cultura/Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – MEC/INEP. 

 O problema da reprovação está presente em todo o sistema educacional 

brasileiro, sendo que a busca por soluções para a não aprendizagem, é fator 

prioritário em todas as secretarias do segmento. 

 As atitudes da classe docente podem interferir no processo excludente de 

“alienação e de propagação de valores como o individualismo e a competição, 

reforçadas pela estrutura neocapitalista da atual organização social” (GOLIN, 2003, 

p. 09). 

 
 
2.  O SUCATEAMENTO DA AÇÃO E DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 A falta  de  capacitação  ou  um olhar menos atento sobre o ser humano,  por 

parte dos professores da “era do conhecimento”1, faz  com que  se cometam 

mesmos erros arcaicos e tradicionalistas da década de setenta: avaliam o 

educando pela estética do caderno, pela sua  (in) disciplina,  valorizam o  

instrumento de avaliação e não o aprendizado do educando, rotulam a criança 

como  inapta, mesmo que   esse  discente demonstre em seu dia-a-dia domínio em 

interpretação de textos, resolução de situações-problema e, muito além,  apresente 

conhecimento de mundo.  

De acordo com GOLIN: 

 

 A Teoria das Inteligências Múltiplas, do neurologista Howard 
Gardner, oferece uma nova versão sobre capacidades 
extrínsecas ou construídas, especialmente a de alguns 
alunos que em suas carreiras escolares, acumularam rótulos 
de incapazes de aprender, mas que na prática social, se 
mostram pessoas capazes de aprender e atuar segundo os 
parâmetros considerados “normais” (2003, p.4). 

 
As  escolas  não  conseguem,  ainda no  ano  de  2007,  fazer o elo de 

ligação entre  aprendizagem e  sociedade,  agem  como  se fossem  situações  

                                                
1  Conforme Bruno (2001), esse período é assim denominado por ser cada vez mais intensa as mudanças nos 
países, regiões e indivíduos. O uso das informações do conhecimento e o aprendizado são  fatores marcantes do 
neoliberalismo, que torna o mundo um grande mercado. Dessa forma, a busca do aperfeiçoamento faz a 
diferença na venda de produtos e serviços. 



distintas. Os conteúdos, apesar de reformulados e regionalizados, ficam 

descontextualizados, na medida  que  saem  dos  planos  de  trabalho  docente   e  

passam  para  as  práticas escolares. A seqüência  é  a  mesma:   explanação do 

conhecimento  sistematizado, também denominado de conhecimento científico;  

longos textos  na lousa com intuito de manter a ordem disciplinar; questionários e 

“prova”1 . 

Todas essas práticas, “planejadas” para serem aplicadas, devem ocorrer 

sem muitas alterações de ordem,  pois  caso  contrário, o  professor  poderá   se  

sentir  inseguro, caracterizando  uma pedagogia mecanicista e bancária, tão  

criticadas  por Freire (1984). 

O professor, quando com formação adequada, é capaz de se auto-

capacitar, pois irá à busca de conhecimento, mediando de forma natural, essa 

prática para  os seus alunos. 

 (...) porque se pretende que cada um aprenda a compreender 
o mundo que o rodeia (...) para desenvolver suas 
capacidades profissionais de se comunicar (...). O tempo 
para prolongar a escolaridade e o tempo livre. Deveria levar 
os adultos a apreciar, cada vez mais, as alegrias e os 
conhecimentos  da pesquisa individual (DELORS, 2001, p. 
91). 

 
 

Os progressos alcançados   pelas   crianças   passam  despercebidos 

pelos educadores    que   afirmam serem  alunos  com  dificuldades  de  

aprendizagem, porém, muitas vezes, quando em aula com outros professores,  que  

se utilizam de encaminhamentos  metodológicos  diferenciados,  essa  mesma  

criança,  demonstra articulação entre o conteúdo sistematizado e a cultura social, 

assim  como interesse   e participação nas atividades  propostas. 

Mais graves  são  as  situações  em  que  esses  discentes,  considerados 

desinteressados,  são encaminhados para avaliações com profissionais 

especializados,   sendo   estigmatizado   como  “incapaz”,  “diante  dessas 

situações,  surgem questionamentos relacionados ao provável sentimento de 

frustração e de  baixa estima  que a   escola causa aos alunos (...)” (GOLIN, 2003, 

p. 3).   A   falta   de motivação e de  elogios pelas realizações, provoca descaso por 

parte das crianças. 

                                                
1 Atualmente, denominada  de “avaliação”.  Tenta-se  com  essa  alteração  de  nomenclatura  mitigar o real 
sentido da aplicação: graduar o aluno com notas. 



Essas exclusões, sendo tomadas como normais, alimentam ainda mais  os 

índices   de   retenção   e  evasão,  proporcionando   um   acréscimo considerável 

no fracasso escolar. 

A concepção social  sobre   retenção   escolar,   pode  recair  sobre   vários 

aspectos, pois há os que acreditem ser o  sistema o responsável,  a família, as 

razões econômicas, problemas biológicos, entre  outros ; com  análises  filosóficas,  

recai-se no fator  que sintetiza todos os anteriores: fatores sócio-econômicos. 

Em   1959,   já   se   apresentava ao diretor do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas   Educacionais  –  INEP,  professor Anísio Teixeira,   um   

levantamento do   ensino  primário no Brasil, mostrando as deficiências da 

educação no país: 

 

(...) atribuía o fato de mais da metade das crianças brasileiras abandonarem a 
escola durante o primeiro ano primário às seguintes causas: grande número de 
professores leigos, desinteresse do homem rural pela escola, a subversão da 
função da escola que se transformou em meramente alfabetizadora, falta de 
adequação das técnicas pedagógicas (PATTO, 1999, p. 133). 

 

 

 Outro educador brasileiro   coloca   que “precisamos cuidar da produção de 

nossas   escolas   normais,  visto  que  são   cada   vez   mais   freqüente   os  

maus professores diplomados por elas” (JUNIOR, 1957, p.15 apud PATTO, 1999). 

  Pensar   em  fracasso  escolar, reverte  os   olhares   para  as  classes  

menos favorecidas economicamente, o que vem servindo de desculpa para 

justificar os altos índices de retenção de crianças nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Historicamente, percebe-se que esse tema é preocupação desde o período 

no qual prevalecia a pedagogia tradicional jesuítica. 

 

3. UNIVERSALIDADE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UM PARADOXO COM 

A  QUALIDADE 

 

Analisar  epistemologicamente  os  fatos, conduzirá   ao  retorno  na história 

da educação brasileira, que tem como início a chegada dos jesuítas ao Brasil, em 



1549.  Foram eles os primeiros educadores, dominando, por aproximadamente 

duzentos e dez anos, a educação do país.  

Nesse período, os ensinamentos eram alheios às  necessidades da Colônia, 

atendendo   tão   somente   àqueles   que   queriam   tornar-se  cultos e não aos 

que necessitavam trabalhar como mão-de-obra. Tem início, já neste período, a 

exclusão. 

A expulsão dos religiosos, em   1759,  foi decretada por Sebastião José de 

Carvalho  e  Melo,  o  Marquês  de Pombal.  As  causas   dessa  decisão   foram   

de natureza político-ideológica, graças às filosofias educacionais da  modernidade   

que tinham em Pombal um fiel defensor. Na realidade, o que  Pombal   

ambicionava   era controlar todos os aspectos da vida social, incluindo uma igreja 

mais submissa ao Estado. 

Com   o  fim dos   ensinamentos   realizados pela Igreja, a educação no 

Brasil retrocede. O Marquês de   Pombal   somente   inicia a   reconstrução do 

ensino  uma década mais tarde. Várias medidas antecedem às primeiras 

providências, dentre elas a   criação  das   Aulas Régias de Latim, Grego e Retórica 

e a instituição do Subsídio Literário1,  efeitos   que   serão   percebidos   somente   

em   1772,   com  início     do ensino público. São nomeados professores, na 

maioria leigos e mal pagos, pois já não mais havia os jesuítas para a formação de 

mestres. 

A formação acadêmica do período jesuítico, sendo pouco sólida e  repleta  

de conflitos e interesses políticos e  eclesiásticos, refletirá nas estatísticas dos anos 

posteriores. Com a vinda da família real ao Brasil nada se fez em relação ao ensino 

técnico-profissionalizante. 

Não havia professores para ministrar aulas aos filhos dos burgueses que 

vieram com a comitiva. Para tanto, necessitou-se “formar” ou instruir, em curto 

prazo de tempo, tais profissionais. Na inexistência de professores nas regiões, 

estes eram selecionados pela maioridade e a capacidade era medida por  

concurso. 

Para matricular-se nos cursos normais, era necessário ter, no mínimo, 

dezesseis anos, conforme PATTO: 

     

                                                
1 Imposto cobrado sobre a carne verde, vinho, vinagre e aguardente. Essa taxa tinha por objetivo a manutenção 
do ensino primário e médio. 



 Tentativas de implantação do ensino técnico foram 
rapidamente frustradas e as iniciativas de formação docente 
para o ensino primário não surtiram o efeito esperado: as 
escolas normais brasileiras ficaram vazias, para logo em 
seguida serem ocupadas pelas moças dos segmentos sociais 
que possuíam o dinheiro, a maioria das quais não 
freqüentavam em nome de um genuíno interesse pelo 
magistério (1999, p. 75). 

  

  

Várias reformas educacionais espalharam-se pelo Brasil: São Paulo,  Ceará, 

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. Reformas que, apesar de conterem  diferenças 

filosóficas, devido aos seus precursores, deram início à chamada Escola Nova.  

Ainda que várias mudanças pedagógicas tenham ocorrido, a oportunidade 

de estudos para as classes populares continuava muito pequena. A classe operária 

era vista, pelos políticos, apenas como instrumento de manipulação. 

A pedagogia tradicional, que vinha dominando a educação até os anos de 

1930, é substituída pela pedagogia escolanovista. Se antes o professor era tido 

como elemento principal, nesta nova pedagogia o aluno é o foco. Portanto, “ter 

reconhecido a especificidade psicológica da criança é um mérito que não se pode 

ser negado aos proponentes da Escola Nova” (PATTO, 1999, p. 81). 

Nesta nova teoria não se buscava as causas das dificuldades da 

aprendizagem, como na tradicional, no qual a medição do conhecimento era 

constante, como é perceptível ainda hoje. 

Com um sistema deficitário de escolas públicas, pode-se afirmar que o 

fracasso escolar tem origem já neste período, pois “surgiu com a escolarização 

obrigatória, que trouxe para dentro das escolas, alunos oriundos de classes 

desfavorecidas, com suas características e dificuldades” (GOLIN, 2002, p. 15). 



Em 1970, com o fortalecimento do capitalismo industrial, o Brasil se viu 

frente a uma grande preocupação, herança da pedagogia escolanovista. Não havia 

mão de obra qualificada para atender às empresas que estavam se instalando no 

país. 

As práticas retrocedem ao período da Reforma Pombalina e instala-se o 

ensino técnico para, de maneira rápida, “qualificar” profissionais que atendam à 

demanda produtiva.  Professores não tão qualificados  entram em cena para formar 

outros com mesma performance. 

Analisando-se a educação desde o período jesuítico, o que se percebe é 

sempre um professor sendo preparado às pressas para atender a uma situação de 

emergência, de modo que a questão da qualificação do corpo docente também 

está historicamente em pauta. 

Golin (2003) afirma que “nos anos setenta do século passado, 30% dos 

professores haviam cumprido apenas três ou quatro anos de escolaridade e nunca 

freqüentaram um curso de formação específica para docentes”, caracterizando o 

despreparo  do professor brasileiro. 

Essa realidade não tem sofrido grandes alterações. Mesmo com a 

obrigatoriedade na formação superior para atuar  como docente nas séries iniciais,  

disposto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) em seu artigo 62 - “a formação 

do docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura de graduação plena (...)”, isso nem sempre contempla um professor 

qualificado em sala de aula .  

 Atraídos pelo aligeiramento e os baixos  custos  nas mensalidades 

ofertadas por algumas instituições privadas de nível superior,  muitos professores 



acabam tendo uma formação “aligeirada”, pouco promissora e qualificativa, 

prevalecendo tão somente o diploma de conclusão de curso. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir dessa retomada histórica, é possível afirmar que a educação 

brasileira é fruto de uma insanidade política, que vem desde os primórdios da 

colonização e que se faz com reflexos destrutivos até a contemporaneidade. Poder-

se-ia dizer que o atendimento e a preocupação com o operariado só acontece 

quando esses se tornam eleitores. 

 Desde a Reforma Pombalina, quando então o Marquês de Pombal resolveu 

expulsar os jesuítas, o ensino tornou-se ainda mais precário. Não havia professores 

qualificados para atender à corte e à burguesia. Inicia-se na história brasileira o que 

pode ser chamado de “operação-formação”. 

 Essas estratégias imediatistas têm a intenção de formar professores no 

menor tempo possível. Isso é visivelmente acompanhado até hoje, quando 

governantes instauram, através de leis e decretos, que o professor deve até 

determinado ano ter o terceiro grau como formação mínima para exercer a 

docência. Seria plausível essa prática, desde que os profissionais em educação 

recebessem um salário digno para custear uma formação digna. Responsabilidade 

que caberia ao Estado. 

 Os acontecimentos do Período Colonial não diferem muito do que hoje ainda 

ocorre, pois o Brasil não deixou de ser colônia, porém agora, não somente de 

Portugal e sim, dos países que dominam a globalização, ou seja, dos credores do 

Banco Mundial. 



 Com a gratuidade do ensino, surgem os interesses políticos, lotam-se as 

escolas, sem, contudo, ter-se as condições necessárias, como se esses espaços 

fossem depósitos humanos. Juntamente com esses educandos, “mediando” a 

situação, surge também um professor desqualificado, fruto de uma história política 

de descompromisso com a educação. 
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ASPECTOS TRIBUTÁRIOS CONCEITUAIS 

 

Samir Bazzi1 

RESUMO 

 

Este artigo pretende demonstrar que as pessoas políticas possuem uma série de 
competências. Dentre elas, ocupa posição de destaque a competência tributária, 
que, adianto, é a faculdade de editar leis que criem, in abstrato, tributos. Trata-se 
de uma competência originária, que busca seu fundamento de validade na própria 
Constituição Federal, que é a lei tributária fundamental, por conter as diretrizes 
básicas aplicáveis a todos os tributos. Como não poderia deixar de ser, também a 
Constituição brasileira contém normas que disciplinam a produção de outras 
normas. São as “normas de estrutura”. E é justamente esse o objetivo desse artigo, 
demonstrar os principais aspectos tributários conceituais dessas “normas de 
estrutura”. 
 

Palavras- chave : Conceitos; Direito Tributário; Estrutura. 

 

ABSTRACT 

This article aims to demonstrate that politicians retain a series of competencies. 
Among them, they occupy a prominent position which is the tributary competency 
that is the faculty of editing laws that create, in theory, tributes. It is an original 
competency, basing its validity upon the Federal Constitution itself, which is a 
fundamental tributary law, once it contains the basic policy applicable to all taxation. 
It is also rule that Brazilian Constitution contains regulations which order the 
production of other norms. Those are “norms of structure”. And this is the objective 
of this article, to demonstrate the main concepts of the tributary aspects of the 
“norms of structure”. 
Key Words: Concepts; Tributary Law; Structure 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado, no exercício de sua soberania, tributa. Mas a relação de tributação 

não é simples relação de poder. É relação jurídica, pois está sujeita a normas às 

quais se submetem os contribuintes e também o Estado. 

A instituição do tributo é sempre feita mediante lei, e sua arrecadação e fiscalização 

constituem atividade administrativa vinculada. A própria instituição do tributo há de 

ser nos termos estabelecidos na Constituição, na qual se encontram os princípios 

jurídicos fundamentais da tributação. 

Sendo assim, antes de dar início à discussão do problema em si, algumas 

considerações devem ser traçadas, a fim de esclarecimentos e de facilitar a 

compreensão dos termos que aqui serão tratados. 

 

2. O FENÔMENO DA TRIBUTAÇÃO 

 

Antigamente, o Estado, para fazer face às despesas necessárias ao 

cumprimento de suas finalidades, valia-se de vários meios universalmente 

conhecidos, tais como guerras de conquistas, extorsões de outros povos, doações 

voluntárias, fabricação de moedas metálicas ou de papel, exigência de 

empréstimos, rendas produzidas por seus bens e suas empresas, imposição de 

penalidades, etc. 

Vários desses processos de obtenção da receita pública eram tidos como 

tributos. Com a gradativa evolução das despesas públicas, para atender às mais 

diversas necessidades coletivas, tornou-se imprescindível ao Estado lançar mão de 

uma fonte regular e permanente de recursos financeiros. Assim, assentou-se sua 

força coercitiva para a retirada parcial das riquezas particulares, sem qualquer 

contraprestação. Dessa forma, o tributo passou a ser a principal fonte de ingressos 

públicos, necessários ao financiamento das atividades estatais. 

Hoje, o princípio de que a receita tributária deve ser previamente aprovada 

pelos representantes do povo acha-se inscrito nas Cartas Políticas de quase todos 

os países. Entre nós, o princípio da legalidade tributária vem sendo consignado 

desde a primeira Constituição Republicana de 1891 (art. 72, § 3º). A própria Carta 

outorgada de 1824, em seu art. 36, § 1º, prescrevia a iniciativa privativa da Câmara 

dos Deputados em matéria de impostos. 



Harada diz que atualmente, “o fenômeno tributário encontra-se juridicizado” 

(2004, p. 300). Ou seja, o tributo passou a constituir-se em uma categoria jurídica 

disciplinada pelo Direito. Só pode ser exigido através de uma relação jurídica entre 

o Estado e o súdito-contribuiente, a qual resulta exclusivamente da lei. 

 

3. FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Fonte do Direito é uma metáfora que se usa para saber qual é o modo 

(através das leis) e a forma (através da obediência a procedimentos legislativos) 

em que se revela o Direito. 

O substantivo fonte pode denotar vários sentidos, dependendo da acepção 

que se lhe atribui. Comumente, pode-se entendê-lo como aquilo que origina ou 

produz, origem, causa, procedência, proveniência. Todavia, quando o vocábulo 

fonte é utilizado sob a ótica jurídica, adquire sentido próprio e peculiar, significando 

o nascedouro, o palco originário das regras norteadoras de determinado instituto. A 

expressão "fontes do direito" é empregada com o significado de "ponto originário de 

onde provém ou nasce a norma jurídica", sendo expressão sinônima de "causas de 

nascimento do direito", correspondendo, pois aos processos de criação das normas 

jurídicas (ROSA JR., 1991, p. 134). 

Já, para Paulo de Barros Carvalho (2003, p. 47), as fontes do direito 

traduzem "os focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo 

sistema para produzirem normas, numa organização escalonada". Prosseguindo, 

ele assevera a relevância conceitual da expressão, posto que "a validade de uma 

prescrição jurídica está intimamente ligada à legitimidade do órgão que a expediu, 

bem como ao procedimento utilizado na sua produção". 

Em sentido comum, é da fonte que nasce a água. Juridicamente, é dela 

(fonte) que brota o Direito. 

A doutrina não dedica tratamento idêntico à nomenclatura atinente à 

classificação das fontes do Direito Tributário. Basicamente, pode-se, então, 

classificá-las como formais, principais e secundárias. Paulo de Barros Carvalho 

(2003, p. 55), atualmente, prefere, ao invés de utilizar a expressão fontes formais, 

empregar instrumentos introdutórios de normas. As chamadas fontes reais (ou 

materiais) referem-se aos pressupostos fáticos da tributação sendo, também, 



conhecidas doutrinariamente como pressupostos de fato da incidência ou fatos 

imponíveis. 

 

3.1. Fontes formais 

 

As fontes formais do Direito são também chamadas de formas de expressão 

do Direito, significando a sua exteriorização (do direito), e corporificando-se nos 

atos normativos através dos quais o Direito "cria corpo e nasce para o mundo 

jurídico". As fontes formais podem ser extraídas do exame conjugado dos artigos 

96 e 100 do CTN, devendo ser divididas em fontes primárias (ou principais) e 

fontes secundárias (ou complementares). O legislador pátrio, no art. 96 do CTN, 

adotou a expressão legislação tributária no sentido lato sensu, nela inserindo, 

também, a lei (stricto sensu) propriamente dita. 

As fontes principais do Direito Tributário são: 

 

Normas constitucionais e emendas constitucionais: são as mais importantes 

normas constitucionais, quer pela posição hierárquica que ocupam, quer pela 

quantidade de princípios tributários por elas expressas. Essas normas regulam o 

exercício do poder tributário por meio de princípios limitadores; prevêem as 

diversas espécies tributárias; procedem à discriminação de rendas tributárias 

nominando os impostos cabentes a cada entidade política. Já as emendes são 

propostas e discutidas segundo o processo legislativo previsto no art. 60 da CF e, 

uma vez aprovadas, incorporam-se à Constituição tendo, portanto, a mesma 

natureza desta, muito embora sejam frutos do poder constituinte derivado e não do 

poder constituinte originário. 

 

Leis complementares: são leis que vão além do âmbito de interesses da União, 

abrangendo os interesses nacionais. Para sua aprovação exige quorum qualificado 

previsto no art. 69 da CF, ou seja, a maioria absoluta dos membros de cada uma 

das Casas do Congresso Nacional. As leis complementares não formam uma 

categoria legislativa unitária. A Constituição enumera as matérias que devem ser 

reguladas por lei complementar e, por exclusão, as demais matérias cabentes ao 

legislador ordinário. 



Leis ordinárias: são aqueles atos normativos que prescindem da maioria absoluta 

para sua aprovação e que, de forma geral, correspondem às normas que criam e 

majoram tributos. Constituem fontes de excelência não só do Direito Tributário, 

como também do próprio Direito como Ciência Jurídica. Como se sabe, a 

Constituição não cria tributos, apenas outorga competência impositiva. As leis 

ordinárias de cada entidade tributante é que instituem os tributos. 

Excepcionalmente, a Constituição impõe a criação de tributos por meio de lei 

complementar, como é o caso do imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII), 

daquele imposto decretado, pela União, no exercício de sua competência residual 

(art. 154, I), do empréstimo compulsório (art. 148) e das contribuições sociais 

previstas no § 4º, do art. 195. 

 

Leis delegadas: só diferem das ordinárias por seu processo legislativo. São 

elaboradas pelo Presidente da República após obtida a delegação do Congresso 

nacional, na forma do art. 68 da CF. 

 

Medidas provisórias: são editadas pelo Presidente da República, com força de lei, 

obedecidos os requisitos de relevância e urgência, para serem imediatamente 

submetidas ao Congresso Nacional. 

 

Decretos legislativos: são instrumentos normativos de igual hierarquia de lei 

ordinária, editados privativamente pelo Congresso nacional para aprovação de 

tratados e convenções internacionais (art. 49. I da CF). 

 

Resoluções: são atos normativos de competência exclusiva do Congresso nacional, 

bem como de cada uma de suas Casas. 

Tratados e convenções internacionais: situam-se acima das leis ordinárias, bem 

como são decorrência da gradativa internacionalização das economias que exigem 

normas tributarias cada vez mais uniformes. Só não estão acima das normas 

constitucionais. 

 

Decretos: são atos normativos a serem editados exclusivamente pelo Chefe do 

poder Executivo. Visam regulamentar a lei para seu fiel cumprimento. Não podem 



inovar o texto legal, quer ampliando, quer restringindo seu alcance e conteúdo. 

Têm por limite a lei. 

 

3.2. Fontes materiais 

 

As fontes materiais ou fontes reais do Direito Tributário são os pressupostos 

fáticos da tributação. São as riquezas ou os bens em geral, utilizados pelo 

legislador como veículos de incidência tributária, como o patrimônio, a renda e os 

serviços.  

Fonte real, portanto, é o pressuposto de fato que compõe a norma jurídica 

definidora do fato gerador da obrigação tributaria. É, como diz o art. 114 do CTN, a 

situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. A situação 

é sempre um fato, descrito de forma abstrata e genérica na norma legal, que, uma 

vez ocorrido em concreto opera-se o fenômeno da subsunção do fato à hipótese 

legal prevista, isto é, gera a obrigação de pagar tributo. 

 

4. HIERARQUIA DAS LEIS 

 

Não existe hierarquia entre as espécies normativas elencadas no artigo 59 

da Constituição Federal. Com exceção das Emendas, todas as demais espécies se 

situam no mesmo plano.  

A lei complementar não é superior à lei ordinária, nem esta é superior à lei 

delegada, e assim por diante. O que distingue uma espécie normativa da outra são 

certos aspectos na elaboração e o campo de atuação de cada uma delas. Lei 

complementar não pode cuidar de matéria de lei ordinária, da mesma forma que lei 

ordinária não pode tratar de matéria de lei complementar ou de matéria reservada a 

qualquer outra espécie normativa, sob pena de inconstitucionalidade.  

De forma que, se cada uma das espécies tem o seu campo próprio de atuação, não 

há porque falar em hierarquia. Qualquer contradição entre essas espécies 

normativas será sempre por invasão de competência de uma pela outra. Se uma 

espécie invadir o campo de atuação de outra, estará ofendendo diretamente a 

Constituição. Será inconstitucional. 

Evidente, que este é um tema que tem despertado enorme discussão 

doutrinária. De um lado, grandes juristas como Ives Gandra Martins, Hugo de Brito 



Machado e Vittorio Cassone, estão entre os que defendem a tese de que a lei 

complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Já, do outro lado, juristas 

como Celso Bastos, Souto Maior Borges, Michel Temer, Vitor Nunes Leal, negam 

superioridade à lei complementar, colocando ambas no mesmo patamar 

hierárquico. 

A maioria dos juristas compreende que existe uma “diferenciação” entre as 

leis, e não uma “hierarquia”. Essa diferenciação se resume a três planos, o 

constitucional, o infraconstitucional e o infralegal, como segue: 

A Constituição e Emendas Constitucionais; 

As Normas Infraconstitucionais (art.59 CF, itens II a VII); 

As Normas Infralegais (portarias, instruções normativas, decretos regulamentares 

etc.). 

Aqueles que defendem a existência de hierarquia entre lei complementar e lei 

ordinária, se fundamentam principalmente na forma de apresentação das espécies 

normativas no artigo 59 da Constituição Federal, onde estão assim dispostas, uma 

abaixo da outra, por pura opção estética, pois nada impediria que estivessem uma 

ao lado da outra, ou até mesmo em posições diferentes. A disposição não é 

hierárquica e entender desta forma é forçar as coisas, um pouco além do razoável. 

Em primeiro lugar vêm as emendas constitucionais, logicamente. Em segundo, as 

leis complementares e daí? Pode-se concluir que a disposição pode até levar em 

conta um certo grau de importância, mas não superioridade jurídica. 

Outra argumentação que também não procede é que a lei complementar tem este 

nome porque tem a função de complementar a Constituição, advindo daí a 

superioridade em relação às demais espécies normativas. Na verdade, todas as 

leis elencadas no artigo 59 têm a função de complementar a Constituição, dando 

assim efetividade às suas superiores determinações.  

Assim como a lei complementar complementa a lei ordinária, que não é 

ordinária no sentido popular das palavras, também complementa a Constituição. É 

importante se fazer essa consideração antes que apareça alguém afirmando que a 

lei ordinária é inferior à complementar, justamente porque é comum, vulgar.  

Basta uma análise bem acurada para se ver que todas as espécies 

normativas têm uma mesma hierarquia e o que as diferencia uma das outras, são 

suas estruturas formais e materiais.  



No campo formal, para sua aprovação, a lei complementar exige maioria absoluta 

enquanto que a lei ordinária exige maioria simples no Congresso Nacional. Na 

seara material, a primeira trata de assuntos de inequívoco interesse e importância 

social e é a própria Constituição que elege estas matérias. A segunda vai tratar de 

todas as matérias que não pertencerem por determinação constitucional, a 

qualquer das demais espécies normativas, na verdade atuará no campo residual.  

As leis delegadas e as medidas provisórias são editadas pelo executivo 

federal, as primeiras por delegação do Congresso Nacional, as segundas por 

prévia determinação constitucional. No campo material podem tratar dos mais 

variados assuntos, sofrendo ambas algumas limitações, devidamente delineadas 

na Carta Constitucional. As medidas provisórias exigem temas relevantes e 

urgentes, pelo menos na teoria.  

O decreto legislativo tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, este é 

seu conteúdo formal. Materialmente falando, tratará da aprovação ou rejeição de 

tratados e convenções internacionais.  

E por fim a resolução que formalmente é votado pelo Senado da República. 

Seu conteúdo material é tratar de matéria de Direito Tributário. 

Mas como se explica que o Superior Tribunal de Justiça tenha acatado a tese da 

superioridade da lei complementar sobre a lei ordinária? Existem diversos 

operadores do direito, como doutrinadores, advogados, ministros, que entendem 

existir hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária e quando o STJ emite 

decisões em favor das sociedades civis, ela o faz acatando esta tese de que houve 

ofensa ao princípio constitucional da hierarquia das leis. 

Importante registrar aqui, sentença expedida pelo Juiz Federal Alexandre Sormani 

em 08/07/1999, no processo 1999.61.11.004260-5, Marília/SP, que assim se 

expressou:  

“Outro argumento da impetrante é que uma vez fixada a exação por lei 

complementar, apenas a lei complementar poderia modificá-la”.  

 

Não lhe assiste razão. Não há hierarquia entre a lei complementar e a lei 

ordinária, mas sim diferença no âmbito normativo de uma e outra. Quando o 

constituinte exige a regulamentação por um procedimento mais rigoroso preconiza 

a lei complementar como espécie legislativa para tal intento, quando não, contenta-

se com a lei ordinária. Não há supremacia de uma sobre a outra.  



A propósito, leis complementares são as chamadas leis orgânicas que 

devem ser editadas sob expressa recomendação constitucional. A expressão lei 

complementar surgiu com a E.C. 4 de 02/09/1961, pois antes ela era designada de 

lei orgânica. Como já afirmamos, advogamos a tese da inexistência de hierarquia 

entre as espécies legislativas listadas no art. 59 da Constituição, entre os Itens II e 

VII.  

Embora tenhamos nos dedicado a esta questão da superioridade ou não da 

lei complementar sobre a lei ordinária, o verdadeiro problema está centrado em 

outro fato: SENDO A LC 9430/96, UMA LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR E 

MATERIALMENTE ORDINÁRIA, PODERIA ELA SER MODIFICADA POR UMA LEI 

ORDINÁRIA? Numa coisa concordamos todos. Uma lei complementar (formal e 

material) não pode ser modificada por uma lei ordinária, mas não em razão do 

princípio da hierarquia das leis, que pressupõe a superioridade da lei complementar 

sobre a ordinária.  

Dizemos que uma lei complementar não pode ser modificada por uma lei 

ordinária em razão do princípio da capacidade legislativa privativa das leis. Com 

exceção da lei complementar que pode ser utilizada no campo residual das leis 

ordinárias, na qualidade de lei formalmente complementar e materialmente 

ordinária, todas as demais espécies elencadas no artigo 59, itens I e III a VII, 

devem obedecer aos aspectos formais e materiais para sua aprovação, sob pena 

de inconstitucionalidade. 

Quando falamos pode, diríamos pode, mas não deve, a fim de se evitar 

polêmicas intermináveis como a que estamos vivenciando em relação a esta da 

COFINS. E a lei complementar também não é diferente. Deve legislar em assuntos 

expressamente determinados pela Carta Constitucional, que escolheu esta espécie 

legislativa que formalmente exige maioria absoluta no Congresso Nacional para 

sua aprovação, como uma forma de dar mais proteção ao cidadão.” 

 

5. TRIBUTOS – CONCEITOS E ESPÉCIES 

 

Cada fonte do Direito possui uma função especial. Geralmente, a doutrina 

tem a atividade de conceituar e detalhar a lei. Entretanto, a lei tributária definiu o 

tributo, em face da complexidade do assunto e das múltiplas divergências 



doutrinárias. Tal conceituação encontra-se no artigo 3º do Código Tributário 

Nacional. 

 

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

5.1. Espécies de tributos 

 

Estabelece o artigo 145 da Constituição Federal que: 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 

I – impostos; 

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; 

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

Além desse preceito, reza o artigo 5º do Código Tributário Nacional: "os 

tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria".  

Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, "imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte". 

Taxa é o tributo que "tem como fato gerador o exercício regular do poder de 

polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição" (art. 77 do CTN). 

Contribuição de melhoria é o tributo "instituído para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa e 

como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado" (art. 81 do CTN). 

Empréstimo compulsório é o "tributo atípico que tem por objetivo absorver, 

temporariamente, o excesso de poder aquisitivo, com vistas a combater a inflação". 

 

5.1.1. Impostos 



 

O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade específica, relativa ao contribuinte (Art. 16 do 

CTN). Ele apresenta a seguinte característica fundamental: o contribuinte, no 

momento em que paga imposto, o Estado não lhe fornece uma contra prestação 

imediata e específica em troca do seu pagamento. Nesse caso, quando uma 

pessoa paga Imposto de Renda (IR), por exemplo, não recebe do Estado benefício 

específico em seu favor. O dinheiro do imposto não vai imediatamente para o 

contribuinte, porque se destina ao bem comum. 

Os principais tipos de impostos são: 

Imposto de renda (IR): é da competência federal da União. Tem como fato gerador 

a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: da renda (é entendido como o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos), e, de proventos de 

qualquer natureza, é os acréscimos patrimoniais (o contribuinte do imposto é o 

titular da renda ou dos proventos tributários); 

Imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS): é da competência dos Estados e 

do Distrito Federal. A base de cálculo do imposto geralmente é: o valor da 

operação de que decorre a saída da mercadoria (na falta do valor, o preço corrente 

da mercadoria no mercado atacadista da praça remetente). Nesse caso, o 

contribuinte desse imposto é o comerciante, industrial ou produtor que promove a 

saída da mercadoria, bem como o que a importa do exterior ou que arremata em 

leilão ou adquire, em concorrência pública, mercadoria importada e apreendida. 

Tem como fato gerador: (a) a saída de mercadorias de estabelecimento comercial, 

industrial ou privado; (b) a entrada em estabelecimento comercial, industrial ou 

produtor, de mercadorias importadas do exterior pelo titular do estabelecimento; (c) 

o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, 

bares, cafés e estabelecimentos similares. 

Imposto sobre produtos industrializados (IPI): é da competência da União. São 

industrializados, os produtos que tenha sido submetido a qualquer operação que 

lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou seja, aperfeiçoado para o 

consumo. Podemos citar como fato gerador do IPI: (a) o desembaraço aduaneiro 

do produto, quando de procedência estrangeira; (b) a saída do produto dos 

estabelecimentos de importador, industrial, comercial ou arrematante; (c) a 

arrematação do produto, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. O 



contribuinte do IPI é: o importador, o industrial, o comerciante de produtos sujeitos 

ao imposto; o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a 

leilão. 

Imposto sobre serviços (ISS): é da competência dos Municípios. Tem como 

fato gerador a prestação, por empresas ou profissional autônomo, de serviços 

constantes na lista de serviços. 

É importante ressaltar que o inc. IV do art.167 da CF veda a vinculação de 

receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalvadas a repartição do 

produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a 

destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212. e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 

deste artigo. 

O § 4º desse art. 167 permite a vinculação dos impostos estaduais e municipais, 

bem como os recursos referentes à participação dos Estados e Municípios na 

arrecadação federal, e dos Municípios na arrecadação estadual, para prestação de 

garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

 

5.1.2. Taxas 

 

É uma contraprestação em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. As taxas se caracterizam por 

importarem numa contraprestação. Têm, portanto, um caráter remuneratório. 

Destinam-se a cobrir, ao menos parcialmente, o custo de um serviço prestado ou 

posto à disposição do particular. Desse modo, a taxa tem sempre uma 

contrapartida direta, ao contrário do imposto. A Constituição autoriza a percepção 

de taxas, em primeiro lugar, como contrapartida do poder de polícia. 

No exercício do poder de polícia, o Estado autoriza, controla e fiscaliza a 

atividade particular, exatamente porque esta sempre concerne ao interesse comum 

embora que a desempenhe só tenha em mira o seu interesse privado 

(eventualmente). 



Toda vez que o Estado autoriza, controla ou fiscaliza, pode ele perceber taxa 

como retribuição pelo serviço que presta, pois, se com isso beneficia a 

comunidade, também proporciona ao indivíduo vantagens específicas. Igualmente, 

pode ser cobrada taxa de quem utilizar serviço público específico, de benefício 

individualizável para o contribuinte. Diz o texto que o serviço deve ser divisível. A 

expressão não é feliz. O constituinte quis dizer individualizável. Nem sempre o 

serviço público é divisível. Não é da melhor lógica dizer que o serviço de esgoto, 

por exemplo, e divisível. Mas, para que se cobre taxa, é imprescindível que o 

serviço traga um benefício para o que deverá pagá-la: um benefício determinado. 

Nesta hipótese, a taxa é um verdadeiro preço, ainda que preço público. 

Entretanto, pode ser cobrada taxa mesmo que o indivíduo não use do 

serviço, desde que o mesmo lhe tenha sido posto à disposição. Ou, como reza o 

texto, desde que tenha a utilização potencial de serviço público específico. Claro, 

de serviço público de benefício individualizável. A taxa caracteriza-se por ser 

tributos que está vinculado a uma contraprestação direta do Estado em benefício 

do contribuinte. Desta maneira, o estado só pode cobrar taxas com base em 

serviços públicos específicos, ou em função do exercício regular do poder de 

polícia. Poderemos citar como exemplo de taxas, "o tributo pelo serviço de água, 

pela coleta domiciliar do lixo" etc. 

 

5.1.3. Contribuição de melhoria 

 

As contribuições de melhoria são os tributos que têm por fato gerador a 

melhoria decorrente da realização de uma obra pública. O art. 145, III da CF, 

todavia, não define o que seja melhoria, sugerindo que o legislador ordinário 

poderá fazê-lo. O art. 81 do CTN, veiculando norma geral de direito tributário, 

define a melhoria como sendo a valorização do imóvel, em razão da obra pública, e 

terá como limite total a despesa realizada e como limite individual, o acréscimo de 

valor que da obra resultar para cada indivíduo beneficiado. 

Segundo o art. 146, III, “a”, da CF/88, cabe à lei complementar estabelecer 

normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição 

do fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na CF. 

A referência apenas a impostos leva a indagar se caberia à lei complementar definir 



o fato gerador e a base de cálculo da contribuição de melhoria, que constitui 

espécie diferente do imposto, tal como o faz o art. 81 do CTN. 

A resposta é afirmativa, pois o art. 146 da CF cometeu à lei complementar 

estabelecer normas gerais de direito tributário, especialmente, e não 

exclusivamente sobre a definição do fato gerador e da base de cálculo dos 

impostos. Isso significa que a norma geral, se houver necessidade, poderá definir o 

fato gerador e a base de cálculo de outros tributos, como a contribuição de 

melhoria, por exemplo. É o que faz o art. 81 do CTN. 

Conclui-se, assim, que o art. 81 do CTN estabelece normas gerais em 

matéria de contribuição de melhoria, que são obrigatórias para os legisladores 

federal, estadual e municipal. 

De acordo com o art. 149 da Constituição, compete exclusivamente à União 

instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse 

das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 

prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 

dispositivo. Esta modalidade de tributo se caracteriza por configurar uma 

verdadeira indenização, ainda que parcial, de obra pública de que resulte benefício 

individualizável, especificamente valorização de bem particular. 

Essas contribuições ficam sujeitas às normas gerais de direito tributário (CF, 

146, III), ao princípio da legalidade (CF, 150, I), aos princípios da irretroatividade e 

da anterioridade (CF, 150, III). As contribuições sociais da seguridade social não se 

sujeitam à anterioridade prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição, mas à 

anterioridade prevista no art. 195, § 6º, da CF. 

Os Estados, o DF e os Municípios também estão autorizados a criar 

contribuição social. Essa contribuição, todavia, só poderá ser cobrada de seus 

servidores, para o custeio do sistema previdenciário dos próprios servidores - CF, 

149, § único. 

Além dessas três espécies de contribuição, o art. 149-A prevê uma outra, 

reservada à competência dos Municípios e do Distrito Federal, destinada ao custeio 

do serviço de iluminação pública. Essa contribuição sujeita-se aos princípios da 

legalidade, irretroatividade e anterioridade, e pode ser cobrada na fatura de 

consumo de energia elétrica. 



As contribuições de melhoria têm vários pontos em comum com a taxa, do 

que decorre, não raro, dificuldade em distinguir uma da outra modalidade. De fato, 

ambas decorrem de um serviço público que traz vantagens individualizáveis. 

Ambas visam a aliviar o Estado, ao menos em parte, do custo de tal serviço. 

Todavia, a taxa deflui da utilização ou da possibilidade de utilização do serviço, 

enquanto a contribuição de melhoria resulta apenas e tão-somente da valorização 

trazida para bem imóvel em razão de obra. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre Competência tributária: no Estado Federal Brasileiro coexistem três 

entidades políticas autônomas e independentes: a União, os Estados e Municípios, 

além do Distrito Federal, que se situam no mesmo plano de igualdade, extraindo as 

três entidades diretamente da Constituição Federal, seus poderes e competência. 

Exatamente, a ausência de hierarquia entre elas fez que a Constituição 

Federal estabelecesse a repartição de competência legislativa de cada uma, 

delimitando o campo de atuação de cada pessoa jurídica de direito público interno, 

notadamente em matéria tributária, que mereceu um tratamento específico em 

atenção à tipicidade da Federação Brasileira, onde o contribuinte é súdito, ao 

mesmo tempo, de ter governos distintos. 

Sendo assim, encontra-se delegada para a União a competência de criação 

e alteração destacada do seguinte: imposto sobre produtos industrializados e o 

imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Há também os impostos sobre 

exportação e importação; sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários; propriedade territorial rural; grandes 

fortunas, sobre ouro, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, imposto 

extraordinário de guerra e de calamidade pública. 

Já, aos Estados e Distrito Federal foram delegados os seguintes impostos: 

transmissão "causa mortis" e doação de bens e direitos; relativas à circulação de 

mercadorias (incidindo sobre minerais, lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos e energia elétrica) e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (transmissão e recepção de 



mensagens escritas, faladas, visuais, através de rádio, telex, televisão etc.); 

propriedade de veículos automotores; adicional de até 5% sobre imposto de renda. 

Na distribuição dos impostos, coube aos municípios os seguintes: sobre a 

propriedade predial e territorial urbana; sobre transmissão "intervivos", a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis (como a venda, permuta, compra, 

transferência de financiamentos, exceto hipoteca, incorporação de patrimônio, 

fusão, cisão, extinção de pessoa jurídica); sobre vendas a varejo de combustíveis 

líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; sobre serviços de qualquer natureza. 
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Resumo 

 

 

O PREGÃO ELETRÔNICO COMO UMA NOVA FORMA DE GERENCIA MENTO 

DE LICITAÇÕES 

  

Diego Moscoso Sanchez1  

 

 

 Desde tempos remotos a preocupação com os gastos públicos é constante, 

e a elaboração do orçamento do que seria gasto ao longo do ano se fez cada vez 

mais necessária. A menção mais remota que temos de licitações no Brasil foram as 

normas do Código de Contabilidade Pública de 1922. Apesar de tratar bem 

superficialmente das licitações públicas, este emaranhado de regras estava longe 

de ser o ideal. Passados mais de 65 anos surgiu o Decreto-Lei nº 2.300/86, que 

embora tenha sido alterado algumas vezes, veio a atender uma reivindicação da 

sociedade em relação às licitações. Naquele momento já tínhamos normas 

jurídicas mais objetivas que davam suporte melhor para aqueles que trabalhavam 

nessa área.  

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, especificamente no 

seu art. 37, inciso XXI, é que se elevou à posição de Princípio Constitucional a 

realização de licitações públicas precedendo todos os contratos administrativos, 

ressalvados apenas os casos previstos em legislação específicas. Como é natural 

acontecer no direito, às vezes ocorre a previsão legal de uma norma, mesmo que 

ela ainda não exista. Foi assim com os casos que excluiriam a obrigação de licitar, 

de que trata a previsão constitucional, que só foram surgir 5 anos depois com o 

advento da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Atualmente o nosso ordenamento 

jurídico conta com essa lei, que trata das normas gerais relativas à licitação as 

quais devem ser seguidas por todos aqueles que estão obrigados a licitar. 
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 Atualmente a situação já caminha para um gerenciamento de licitações feito 

quase todo na sua totalidade por intermédio de meios de comunicação à distância, 

obtendo grandes vantagens econômicas ao compararmos com o passado. 

Tendências mais atuais em relação aos procedimentos licitatórios já se encontram 

em contradição com alguns dispositivos da Lei de Licitações, dando margem para 

novos entendimentos. A grande evolução nas licitações refere-se à modalidade de 

licitação pregão, cuja a realização é obrigatória, desde 2005, para todos os órgãos 

da Administração Pública Federal em sua forma eletrônica, sendo que o desvio 

dessa regra necessita de justificativa. 

 Faz-se necessário uma breve definição para o total entendimento da 

evolução da licitação ao longo dos anos. Este instituto jurídico é o procedimento 

necessário e obrigatório que deve se valer a Administração Pública quando quiser 

contratar com terceiros, devendo escolher entre uma pluralidade de concorrentes 

apenas um vencedor, que tenha oferecido a maior vantagem dentro daquele objeto 

do contrato. Essa vantagem está intrinsecamente relacionada ao princípio da 

economicidade, estando ligada diretamente à boa utilização dos recursos públicos. 

A vantagem é a primeira finalidade da licitação, porém não podemos esquecer sua 

segunda finalidade, não menos importante, que é a garantia da isonomia, dando 

oportunidades iguais a todos aqueles que querem contratar com a Administração 

Pública. 

 O pregão surgiu com o advento da Lei 10.520/02, como sendo a modalidade 

de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. A evolução nos 

procedimentos do pregão foi notória, já delineando uma nova forma de gerenciar 

licitações. Primeiramente cabe ressaltar que a presença dos licitantes não se faz 

mais necessária para a fase competitiva da licitação, fato este que acontecia 

antigamente e onerava em muitos sentidos o fornecedor. Agora os competidores, 

que têm pretensão de contratar com a Administração Pública, podem 

confortavelmente participar das licitações usando seus computadores pessoais, 

através da rede mundial de computadores. O Pregão Eletrônico funciona ligado a 

um servidor, como por exemplo, o ComprasNet (Site de compras do Governo 

Federal), no qual os competidores se comunicam através de uma espécie de sala 

de bate-papo realizando suas negociações. Os benefícios que surgem com o 

Pregão Eletrônico são inúmeros, porém o principal deles é o maior número de 

participantes nas licitações públicas, advindos de diversas regiões do Brasil.  



 Outro ponto relevante é a celeridade que os processos realizados mediante 

pregão eletrônico têm proporcionado. Enquanto na modalidade concorrência levaria 

em média 120 dias para ser realizada na íntegra, na modalidade pregão esse lapso 

temporal seria reduzido para uma média de 15 dias. Essa rapidez ocorre em virtude 

de alguns fatores, como a inversão da fase de habilitação, por exemplo. A 

habilitação tem por finalidade verificar a idoneidade e a capacitação do proponente 

em contratar com a Administração Pública. Enquanto numa modalidade comum a 

habilitação dos proponentes é verificada antes da classificação e julgamento das 

propostas, no pregão ocorre uma inversão. A habilitação passa a ser posterior ao 

julgamento, habilitando apenas o proponente vencedor do certame, contribuindo 

assim para um processo de desburocratização dos atos da Administração Pública. 

 Um terceiro aspecto que merece destaque é a economia que o pregão 

eletrônico tem gerado nos últimos anos. Segundo dados do próprio Governo 

Federal, só em 2006 foi utilizado pregão eletrônico em 57% do total dos contratos 

que a Administração Pública celebrou, e isso garantiu uma economia de 1,8 bilhões 

de reais para os cofres públicos, além também de uma economia para as 

empresas, uma vez que elas participam pela internet. Essa economia para a 

Administração Pública é medida somando-se a diferença entre o valor de referência 

de uma licitação e o valor final do objeto efetivamente contratado.  

 Dentro de um atual contexto político é perceptível que os princípios da 

Administração Pública estão sendo desviados em prol de uma promoção pessoal, 

surgindo assim as fraudes nas licitações, superfaturamento de notas fiscais e os 

escândalos divulgados diariamente pela mídia. A inserção da tecnologia da 

informação dentro de um dos ramos do Direito, como o pregão eletrônico, se 

mostra necessária e eficaz, assim como aconteceu com outras áreas, como 

medicina, engenharia etc. Muitos que gerenciam licitações ainda se mostram 

resistentes às tecnologias, porém os benefícios são notórios e a cada dia mais 

perceptíveis. É necessário que cada vez mais haja a preocupação com a aplicação 

dos princípios norteadores da Administração Pública, visando sempre à boa gestão 

dos recursos públicos e a transparência acima de tudo. 
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RESUMO 

A Legislação de Segurança e Saúde no Brasil é muito ampla e vem se 
desenvolvendo com maior intensidade desde a década de 70, após o fenômeno da 
industrialização de alguns setores. Em 1978, além de ser representada pelo 
Capítulo V da CLT, passou a ser representada por 28 Normas Regulamentadoras – 
NR’s, complementando o seu artigo 200, em razão do grande número de acidentes 
que vinham ocorrendo após a automação das Indústrias. Atualmente, empresas 
privadas e públicas possuem custos muito altos por não cumprir a esta legislação 
acarretando em gastos desnecessários que poderiam ser prevenidos. Dessa forma 
pretende-se com este artigo elaborar um guia para aqueles interessados em melhor 
conhecê-la e utilizá-la para diminuir custos. 

 

Palavras-Chave:  Segurança do Trabalho, Legislação, Normas Regulamentadoras. 

ABSTRACT 

The Legislation of Safety and Health in Brazil is much broad and has been 
developing with bigger intensity since the decade of 70 after the phenomenon of the 
industrialization of some sectors.  In 1978, beyond it to be represented by the 
Chapter V of the CLT, passed it to be represented by 28 Normas 
Regulamentadoras – NR' s, in addition to the article 200, on account of the huge 
number of accidents that have came up after automation of the Industries.  At 
present time, private companies and public possess high costs by do not meeting to 
this legislation causing  unnecessary expenses that could be prevented.  This article 
aims to be a guide for those who are  interested in better understanding the work 
safety legal framework  for cutting costs.  At the end presents-itself a comparative 
paided values to the Brazilian State by companies fiscalized comparing the year of 
2005 and 2006 observing itself as is costly do not fulfill such legislations.  
  
Keywords :  Work Safety, Legislation, Normas Regulamentadoras.   
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INTRODUÇÃO 

 

 A atual divisão do direito continua a ser duas divisões usadas na Antiga 

Roma, o chamado código dos cidadãos romanos, “Corpus Juris Civilis”, que se 

dividia em Direito Público (jus publicum) e Direito Privado (jus privatum). Estuda-se 

neste trabalho as principais leis, as leis complementares, as ordinárias e algumas 

correlatas importantes pertencentes a esses dois ramos do direito, as quais são: 

leis do Direito do Trabalho que pertence ao ramo Direito Privado e leis do Direito 

Previdenciário que pertence ao ramo do Direito Público. Esse estudo tem o objetivo 

de identificar algumas leis importantes no nosso sistema jurídico vigente, que 

atendem a classe trabalhadora e ao sistema coorporativo obedecendo à 

fiscalização brasileira dentro e fora do ambiente de trabalho. 

 

 

 Sistema Jurídico Trabalhista 

 

 O Sistema Jurídico Trabalhista é muito complexo e vasto e tem como 

ferramenta de trabalho as leis que se enquadram no ramo do Direito do Trabalho 

que é um complexo de normas e princípios que disciplinam as relações decorrentes 

do trabalho assalariado, subordinado, do empregado para o empregador privado ou 

público que atua sob o regime de CLT.  

Essas relações trabalhistas podem ser individuais, ou seja, entre o 

empregado e seu empregador, ou coletivas, entre uma classe ou quadro de 

funcionários e uma empresa. Não se aplica esse Sistema Jurídico Trabalhista ao 

funcionalismo público estatutário, cujas relações de trabalho são regidas pelo 

Direito Administrativo, também por leis específicas e pela lei 8.112/90 que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais (ROQUE, 2004). 

 

 O Ministério do Trabalho e Emprego foi um orgão do poder executivo criado 

para ser o alto gestor do sistema trabalhista atual, este instituto passou por 

profundas transformações e adequações desde 1930, recebendo tal denominação 

em  1999, por meio da Medida Provisória nº 1.799, de 1º de janeiro, iniciando seus 



principais atos executivos no mesmo ano. Atualmente o Ministério do Trabalho é 

um instituto executivo estável que trata de manter e realizar os atos e ações 

propostas ao longo dos anos. 

 

 Com o Decreto nº 3.129 de 9 de agosto de 1999 o Ministério passou a ter a 

seguinte estrutura organizacional: 

• Gabinete do Ministro;  

• Secretaria-Executiva;  

• Consultoria Jurídica;  

• Corregedoria; 

• Secretaria de Políticas Públicas de Emprego;  

• Secretaria de Inspeção do Trabalho;  

• Secretaria de Relações do Trabalho;  

• Delegacias Regionais do Trabalho;  

• Conselho Nacional do Trabalho;  

• Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  

• Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;  

• Conselho Nacional de Imigração;  

• Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

– FUNDACENTRO. 

 

 Direito do Trabalho é um ramo específico do Direito Privado, que positiva 

todo esse sistema jurídico, tem normas específicas e jurisdição própria, resolvidas 

pela Justiça do Trabalho. Nas relações jurídicas de trabalho em um dos pólos se 

encontra o empregado e em outro o empregador por isso que esse ramo não pode 

estar ligado ao Direito Público porque é de pessoa para pessoa, o Estado só entra 

como mediador nas ações trabalhistas (ROQUE, 2004). 

 Essas relações jurídicas empregado/empregador são asseguradas 

principalmente no Contrato de Trabalho expresso ou tácito. Os fundamentos do 

Contrato de Trabalho nasceram no Direito Romano, que foi usado para a 

construção do nosso Código Civil. Antes, as relações trabalhistas no Brasil eram 

tratadas pelo Código Civil de 1916, na seção de “locação de serviços”. Com o 



passar do tempo, em 1942, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho, 

promulgada em 1943, sua constituição foi positivada em cima de experiências de 

outros povos, principalmente no Direito internacional Italiano, na chamada “Carta 

de Lavoro”, Código Italiano do Trabalho, essa ferramenta norteadora nos deu base 

para reunir um conjunto de leis de natureza trabalhista e chamá-las 

abreviadamente por CLT. Roque (2004) apresenta a seguir algumas de suas 

funções: 

• A consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é um conjunto de leis de 

natureza trabalhista, mas sem a força unificadora e sistêmica de um 

código, lei que regulamenta um sistema jurídico, englobando todos os 

assuntos referentes a esse sistema, uma obra mais completa do que 

as leis comuns;  

• Além de tratar de contratos de trabalho, outras relações trabalhistas 

são atualmente tratadas pela CLT, como assuntos relacionados à 

medicina legal aplicada ao ambiente de trabalho, à tutela da mulher, 

os menores que trabalham a segurança e bem estar no ambiente de 

trabalho entre outros assuntos. Um tema muito importante e pouco 

tratado é o do empregador que vai a falência, perturbando 

negativamente as relações trabalhistas, conseqüentemente a 

sociedade; 

 

• Um outro assunto importante tratado nas relações trabalhistas pela 

CLT é a tutela dos interesses coletivos dos trabalhadores 

assalariados, formando o que se denomina “Direito Coletivo do 

Trabalho” que tem como instituições de apoio os Sindicatos, 

associações que agem em defesa e em coordenação de interesses 

profissionais e econômicos de empregados e empregadores de vários 

ramos; 

 

• Além disso, a CLT trata de normas processuais que são adotadas 

pela jurisdição trabalhista. Essas normas tutelam o poder judiciário na 

forma de aplicação de procedimentos nas ações trabalhistas;  

 



• Outras normas encontradas na CLT são as de natureza penal, como 

exemplo no que se refere à embriaguez em serviço, sabotagem, 

espionagem, formando um autêntico direito penal do trabalho.  

A Lei n° 6.514, de 22/12/77, entrou em vigor na dat a de sua publicação, 

alterando o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à 

Segurança e Medicina do Trabalho e deu outras providências, a partir do artigo 154 

até o 201, estabelecendo diversos mecanismos de proteção ao trabalhador 

dispostos nas seguintes seções (BOCCATO, 2006): 

Tabela 1 – Organização em seções da CLT, dos artigos 154 ao 201 segundo 

a atual Lei vigente n° 6.514, de 22/12/77 referente  à Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

Seção I Disposições Gerais. Arts. 154 a 159 

Seção II Da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Arts. 160 e 161 

Seção III Dos órgãos de segurança e de medicina do 

trabalho nas empresas. 

Arts. 162 a 165 

Seção IV Do equipamento de proteção individual. Arts. 166 a 167 

Seção V Das medidas preventivas e de medicina do 

trabalho. 

Arts. 168 e 169 

Seção VI Das edificações. Arts. 170 a 174 

Seção VII Da iluminação. Art. 175 

Seção VIII Do conforto térmico. Arts. 176 a 178 

Seção IX Das instalações elétricas. Arts. 179 a 181 

Seção X Da movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais. 

Arts. 182 e 183 

Seção XI Das máquinas e equipamentos. Arts.184 a 186 

Seção XII Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Arts. 187 e 188 

Seção XIII Das atividades insalubres ou perigosas. Arts.189 a 197 

Seção XIV Da prevenção da fadiga. Arts. 198 e 199 

Seção XV Das outras medidas especiais de proteção 

(complementada atualmente com 33 Normas 

Regulamentadoras). 

Art. 200 



Seção XVI  Das penalidades (texto complementado pela Lei nº 

6.205/75, os artigos 202 a 223 deixaram de existir 

pela Lei 6.514/77). 

Art. 201 

Fonte: Site da Presidência da República, 2007. 

 Esta Lei 6.514/77 também revogou os artigos 202 a 223 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, a Lei nº 2.573, de 15 de agosto de 1955 e o Decreto-lei nº 

389, de 26 de dezembro de 1968 e demais disposições em contrário. 

 Há ainda, as legislações complementares a CLT como as 33 Normas 

Regulamentadoras que complementam o seu artigo 200, citadas a seguir, além de 

Leis, Decretos, Portarias e Instruções Normativas e Normas oriundas do Direito 

Internacional do Trabalho constantes nos tratados e convenções internacionais, 

dentre elas várias convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que 

não poderão estar dispostas no nosso artigo devido à vastidão do assunto, 

bastando somente enfatizar que esses atos jurídicos foram muito importantes 

porque serviram de fonte para a formação das nossas Normas Regulamentadoras 

atualmente vigentes. 

 

 Art. 200 da CLT - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições 

complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as 

peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. 

 

 Os Incisos I ao VIII são atividades especiais que devem ser tratadas nas 

atuais 33 Normas Regulamentadoras, estão na integra na Lei 6.514/77. 

 

NORMAS REGULAMENTADORAS (NR), URBANAS E RURAIS EM 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - SSO 

Pode-se conferir o texto original na integra destas NR’s, no site do Ministério 

do Trabalho e Emprego que objetivam a prevenção de infortúnios laborais, as 

citações abaixo referem-se todas aos artigos da CLT. 



 NR1 - Disposições Gerais: Aplicação das Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Medicina do Trabalho Urbano, direitos e obrigações do Governo, dos 

empregadores e dos trabalhadores. Artigos 154 a 159 da CLT.  

NR2 - Inspeção Prévia: Solicitar ao MTb a realização de inspeção prévia de 

estabelecimentos e forma de sua realização. Refere-se ao artigo 160 da CLT. 

NR3 - Embargo ou Interdição: Situações de paralisação de empresas pela 

fiscalização trabalhista. Artigo 161 da CLT. 

NR4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT): Obrigatoriedade desses serviços especializados em 

empresas regidas pela CLT. Refere-se ao artigo 162 da CLT. 

NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Institui 

comissão constituída exclusivamente por empregados, para apresentar sugestões 

e recomendações ao empregador. Artigos 163 a 165 da CLT. 

NR6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Estabelece e define os 

tipos de EPI's que as empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados. 

Artigos 166  e 167 da CLT. 

NR7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): 

Obrigatoriedade dos empregadores de elaboração e realização desses serviços. 

Artigos 168 e 169 da CLT. 

NR8 - Edificações: Requisitos técnicos mínimos que devem ser observados 

nas edificações. Artigos 170 a 174 da CLT. 

NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): 

Obrigatoriedade de elaboração e realização, por parte de todos os empregadores 

deste programa. Artigos 175 a 178 da CLT. 

NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade: Condições mínimas exigíveis 

para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas. 

Artigos 179 a 181 da CLT. 



NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: 

Segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, 

tanto de forma mecânica quanto manual. Artigos 182 e 183 da CLT. 

NR12 - Máquinas e Equipamentos: Segurança em relação à instalação, 

operação e manutenção de máquinas e equipamentos. Artigos 184 e 186 da CLT. 

NR13 - Caldeiras e Vasos de Pressão: Requisitos técnicos - legais relativos 

à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Artigos 187 

e 188 da CLT. 

NR14 - Fornos: Recomendações técnicas - legais pertinentes à construção, 

operação e manutenção de fornos industriais. Artigo 187 da CLT. 

NR15 - Atividades e Operações Insalubres: Descrevi as atividades, 

operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância. Artigos 189 e 

192 da CLT. 

NR16 - Atividades e Operações Perigosas: Regulamenta as atividades e as 

operações legalmente consideradas perigosas. Artigos 193 a 197 da CLT. 

 NR17 - Ergonomia: Adaptação das condições de trabalho às condições 

psicofisiológicas dos trabalhadores. Artigos 198 e 199, da CLT. 

NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: 

Medidas de controle e prevenção no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção civil.  Artigo 200, inciso I da CLT. 

NR19 - Explosivos: Regulamenta depósito, manuseio e transporte de 

explosivos. Artigo 200, inciso II da CLT. 

NR20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Armazenamento, manuseio e 

transporte de líquidos combustíveis e inflamáveis. Artigo 200, inciso II da CLT. 

NR21 - Trabalho a Céu Aberto: Prevenção de acidentes nas atividades 

desenvolvidas a céu aberto. Artigo 200, inciso IV da CLT. 



NR22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração: Para trabalhos 

subterrâneos. Artigos 293 a 301 e o artigo 200 inciso III, todos da CLT. 

NR23 - Proteção Contra Incêndios: Medidas de proteção contra Incêndios. 

Artigo 200, inciso IV da CLT. 

NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: Higiene 

e conforto a serem observados nos locais de trabalho. Artigo 200, inciso VII da 

CLT. 

NR25 - Resíduos Industriais: Medidas para o destino dos resíduos industriais 

resultantes dos ambientes de trabalho. Artigo 200, inciso VII da CLT. 

NR26 - Sinalização de Segurança: Padronização das cores a serem 

utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. Artigo 200, 

inciso VIII da CLT. 

NR27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho junto ao 

Ministério do Trabalho: Trata do profissional técnico de Segurança do Trabalho 

junto ao Ministério do Trabalho. Refere-se ao artigo 3° da lei n° 7.410, de 27 de 

novembro de 1985, regulamentado pelo artigo 7° do D ecreto n° 92.530, de 9 de 

abril de 1986. 

NR28 - Fiscalização e Penalidades: Fiscalização trabalhista de Segurança e 

Medicina do Trabalho, no que diz respeito à concessão de prazos às empresas. 

Artigo 201 da CLT. 

NR29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuário. Regula a proteção obrigatória os trabalhadores portuários. Medida 

Provisória n° 1.575-6, de 27/11/97, do artigo 200 d a CLT, o Decreto n° 99.534, de 

19/09/90 que promulga a Convenção n° 152 da OIT. 

NR30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Aquaviário: Trabalhadores de embarcação comercial de mercadorias e 

passageiros. Convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho. 



NR31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura: Refere-se ao 

artigo 13 da Lei nº.5.889, de 8 de junho de 1973. 

NR32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde: 

Proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde. 

NR33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados: 

Identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento 

e controle dos riscos existente. 

NRR1 - Disposições Gerais: Deveres dos empregados e empregadores 

rurais. Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973. 

NRR2 - Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho 

Rural - SEPATR: Estabelece a obrigatoriedade de serviços especializados em 

empresas rurais. Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de1973. 

NRR3 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural 

(CIPATR): Obrigatoriedade de organizar e manter em funcionamento uma 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de 

junho de 1973. 

NRR4 - Equipamento de Proteção Individual (EPI): Obrigatoriedade de 

empregadores rurais fornecerem gratuitamente EPI para os empregados. Artigo 13 

da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973. 

NRR5 - Produtos Químicos: Manuseio de produtos químicos no meio rural. 

Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.  

Outras Leis, Portarias, Decretos e Convenções relativas à OIT poderiam ser 

citados, porém não caberiam no formato deste artigo, haveríamos de estruturar um 

livro de legislações para a Saúde e Segurança do Trabalho, porém essa é uma 

organização que caberá a cada empresa separar a legislação que lhes interessam 

de acordo com o tipo de produto e serviço desenvolvido. 

 



Sistema Jurídico Previdenciário 

 

 O Sistema Jurídico Previdenciário tem como objeto de trabalho o Direito da 

Previdência Social ou, como recentemente chamado de Direito da Seguridade 

Social, mencionado acima como ramo específico do Direito Público (jus publicum) 

por regulamentar atividade do Estado. O nome desse direito origina-se de 

previdência, previsão, previdente, são normas e princípios que tutelam os cidadãos 

que trabalham e que dele dependam necessitando de assistência contra infortúnios 

causados pela velhice, pela invalidez, doença ou até pela morte. Embora procure 

tutelar os cidadãos que trabalham o Direito Previdenciário não é um ramo do Direito 

do Trabalho, como já foi citado, este é um ramo específico do Direito Privado 

(ROQUE, 2004). 

Numa relação jurídica previdenciária em um dos pólos encontra-se sempre o 

Estado e no outro o empregador ou o empregado, ou mesmo outro órgão público. 

As questões Judiciais previdenciárias são tratadas pela Justiça Federal Comum, 

pois os órgãos da Previdência Social são federais. 

A lei básica é a consolidação das leis da Previdência Social, a CLPS é 

regulamentada atualmente pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, que 

aprova o regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Esta norma 

revogou totalmente o Decreto nº 88.367, de 07 de junho de 1983. Atualmente, a 

CLPS é complementada por inúmeras normas e alterada em várias partes, sua 

ultima alteração foi pelo decreto 6.106, de 30/04/2007 que altera o parágrafo 10 do 

art. 257.  

A consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) é um conjunto de leis 

de natureza previdenciária, mas sem a força unificadora e sistêmica de um código, 

que é uma lei que regulamenta um sistema jurídico, uma obra mais completa do 

que as leis comuns (ROQUE, 2004). 

 Na tabela seguinte é apresentada a organização dos beneficiados, não se 

referindo a outros Títulos, já que muitos outros assuntos são tratados na CLPS que 

poderia levar a não focar o que foi proposto nesse artigo. 

Tabela 2 – Organização dos beneficiados em seções da CLPS, segundo a 

atual Lei vigente n° 3.048/99. 



TABELA 02 - TÍTULO II - DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 

CAPÍTULO I - DOS BENEFICIÁRIOS 

Seção I Dos Segurados. Arts. 09 a 14 

Seção II Dos Dependentes. Arts. 16 e 17 

Seção III Das Inscrições para Segurados e Dependentes (ato 

pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral 

de Previdência Social). 

Arts. 18 a 24 

 

CAPÍTULO II DAS PRESTAÇÕES EM GERAL  

Seção I Das Espécies de Prestação. Artigo 25 

Seção II Da Carência (tempo correspondente ao número 

mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que se faça jus ao 

benefício). 

Arts. 26 a 30 

Seção III Do Salário-de-benefício (valor básico utilizado 

para cálculo da renda mensal dos benefícios de 

prestação continuada). 

Arts. 31 a 34 

Seção IV Da Renda Mensal do Benefício (renda mensal 

do benefício de prestação continuada que 

substituir o salário-de-contribuição ou o 

rendimento do trabalho do segurado). 

Arts. 32 a 39 

Seção V Do Reajustamento do Valor do Benefício 

(preservar, em caráter permanente, o valor real 

do benefício desde a data da sua concessão). 

Arts. 40 a 42 

Seção VI Dos Benefícios (Para cada tipo de beneficiário 

e situação de dependência e tempo de serviço). 

Arts. 43 a 119 

 

 A Lei 3.048/99 disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator 

Acidentário de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico complementado 

pelo Decreto nº 6.042 de 12 de fevereiro de 2007, e dá outras providências. 

Disciplina várias matérias como o Cadastro Nacional de Informações Sociais –



 CNIS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS através da guia de 

recolhimento pelas empresas, regula algumas organizações como o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, e se correlaciona com disposições tributárias 

para a arrecadação e o recolhimento de contribuições pela Secretaria da Receita 

Federal – SRF e faz outras atuações. 

No que se refere à atuação da Previdência Social, é um instituto de uma 

importância tão grande para a sociedade que foi criado um Ministério da 

Previdência e Assistência Social para tratar de orçamentos assistenciais para mais 

de 70% da população brasileira e também para toda a empresa que por obrigação 

deve fazer parte dela. Todo esse regime previdenciário se origina na nossa 

Constituição de 1988, no seu Título VIII, Da Ordem Social, principalmente no 

Capítulo II, que trata da Seguridade Social, a partir do artigo 194 que a define.  

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 No texto da CLPS existem dois artigos de grande importância que definem o 

seu campo de atuação e situações que a previdência Social é obrigada a atender o 

contribuinte filiado segundo pré-requisitos estabelecidos. O primeiro deles é o 

artigo 5º que define as situações que ela entrará para prestar assistência ao 

contribuinte que são: para cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à gestante; salário-família 

e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão 

por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes.   

O segundo em ordem de importância é o artigo 6º que define a divisão da 

Previdência Social em duas formas de organização, relacionadas ao tipo de 

empregado. Uma delas é o Regime Geral de Previdência Social que assiste todas 

as situações do artigo 5º, exceto para aquele contribuinte que sofreu desemprego 

involuntário, observado o disposto no art. 199-A quanto ao direito à aposentadoria 

por tempo de contribuição (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007); e a 

outra forma de organização são os regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos e dos militares. 



 O Direito Previdenciário na Constituição de 1988 nos artigos 203 e 204 que 

referenciou a Lei 3048/99 tratou também Assistência Social. Esse tipo de direito 

previdenciário distingue-se pelo fato de que o auxílio prestado não exige 

contraprestação e custeio por parte do favorecido, enquanto a Previdência Social é 

custeada pelo próprio segurado, pelas empresas e pelo Governo. 

 Outras leis são muito importantes e auxiliam o Sistema Previdenciário 

Nacional como a Lei 8.212/1991 que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências; a Lei 8.213/1991 que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências; A Emenda Constitucional nº 20/1998 que Modifica o sistema de 

previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências; A 

Emenda Constitucional nº 29/2000 que altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 

da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações 

e serviços públicos de saúde; pela Lei 10.666/2003 que dispõe sobre a concessão 

da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de 

produção e dá outras providências; a Emenda Constitucional nº 51/2006 que 

acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal.  

 Existem outros atos, complementações e alterações importantes que 

auxiliam a ordem social tendo como base o primado do trabalho, e como objetivo o 

bem estar e a justiça social, que não serão aqui citados devido à vastidão do 

assunto, estes por enquanto estarão inseridos no campo do Sistema Previdenciário 

e com a necessidade de conhecê-los podem ser encontrados em livros 

doutrinários, jurisprudências e site do Ministério da Previdência Social, tal assunto é 

assegurado pela nossa Constituição de 1988, no seu artigo 193. 

Art. 193 da CF de 1988. A ordem social tem como base o primado do trabalho, 

e como objetivo o bem-estar e a justiça social.  

FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO 

A Fiscalização do Trabalho verifica o cumprimento, por parte das empresas, da 

legislação de proteção ao trabalhador, com o objetivo de combater a informalidade 



no mercado de trabalho e garantir a observância da legislação trabalhista (Site do 

MTE). 

A Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e o Departamento de Fiscalização 

do Trabalho – DEFIT vem realizando um trabalho de comparação estatística no 

decorrer dos anos da fiscalização do trabalho desde 1990, onde observa-se um 

crescimento do TREF (Taxa de Regularização em Estabelecimentos Fiscalizados - 

Relação percentual entre Nº de itens da legislação trabalhista irregulares 

regularizados na ação fiscal / Nº de itens da legislação trabalhista encontrados em 

situação irregular). 

Verificando o dado disponível mais distante da atualidade, no ano de 1996 a 

TREF resultou 64,85% de estabelecimentos regularizados fiscalizados, 

comparando-se ao proporcional de janeiro a maio de 2007 a TREF resultou em 

86,41% de estabelecimentos regularizados, isso significa que o ambiente 

coorporativo está cada vez mais preocupado em cumprir a legislação que pode ser 

conseqüência de uma fiscalização mais eficiente associada a uma legislação que 

esteja intimamente ligada ao sistema social. 

Comparações feitas pela estatística de fiscalização do trabalho em empresas no 

Brasil entre os anos de 2005 e 2006 podem constatar que os empresários e 

empresas públicas regidas pela CLT estão muito distantes de diminuir seus custos 

com problemas relacionados à segurança e saúde do trabalhador, como mostram 

as tabelas 3 e 4 abaixo, mas que existem pretensões do setor como podemos 

verificar nos movimentos humanistas das corporações.   

 

RESULTADOS 

De acordo com o comparativo de fiscalizações, no ano de 1996 a TREF foi de 

64,85% de estabelecimentos regularizados, relacionando-se com janeiro a maio de 

2007(proporcional ao período), com uma TREF de 86,41% de estabelecimentos 

regularizados, constou-se o bom desempenho das empresas brasileiras ao longo 

dos anos, podendo perceber nas estatísticas do site do MTE o decrescimento de 

empresas irregulares até os dias atuais.   



Tabela 3 – Estatística da fiscalização em empresas no ano de 2005. 

EMPRESAS/LOCAIS FISCALIZADOS  375.097 

Nº DE EMPRESAS AUTUADAS  59.756  

AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS  107.064  

TREF (*)  88,77%  

Pagamento de Indenizações R$ 7.554.809,51  

 

 

Tabela 4 - Estatística da fiscalização em empresas no ano de 2006. 

EMPRESAS/LOCAIS FISCALIZADOS  357.319 

Nº DE EMPRESAS AUTUADAS  61.809 

AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS  115.085  

TREF (*)  86,46%  

Pagamento de Indenizações R$6.136.944,00  

Fonte: SFIT/DEFIT/SIT/MTE; relatórios Grupos Móveis de Fiscalização do Trabalho 
Escravo e relatórios Delegacias Regionais do Trabalho sobre a retirada de 
crianças/adolescentes do trabalho. 

(*) TREF – Taxa de Regularização em Estabelecimentos Fiscalizados – Relação  
percentual entre nº. de itens da legislação trabalhista irregulares na ação fiscal/nº. 
de itens da legislação trabalhista encontrados em situação irregular. Atualização 
em 16.01.2007 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com estatísticas disponíveis no site do MTE do comparativo do 

resultado das fiscalizações anuais desde 1990, o número de empresas irregulares 

tem diminuído significativamente chegando a 86,41% de empresas regularizadas 

até o primeiro semestre de 2007.  



Apesar do número de empresa autuada ser maior em 2006 em relação a 

2005, 2.053 empresas a mais, possivelmente pelo aumento da eficiência da 

fiscalização, houve uma diminuição no valor das indenizações pagas, numa 

economia de R$ 1.417.865,51 em 2006, isso significa que as empresas públicas e 

privadas estão cada vez mais se interessando pela diminuição de custos, 

priorizando algumas ações e que para diminuí-los o melhor caminho é seguir o 

sistema jurídico vigente em nosso país. 
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REVISTA CIENTÍFICA FAESP 

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES  

 

A Revista Científica da FAESP publica e divulga semestralmente artigos 

científicos e acadêmicos, com áreas de concentração que correspondam aos 

campos da Pedagogia, Administração, Engenharia Ambiental, Sistemas de 

Informação, Ciências Contábeis, além das disciplinas afins de cada curso. 

Os artigos serão submetidos ao Conselho Editorial e uma vez aprovados, 

serão publicados na Revista. Os artigos deverão ser encaminhados para o seguinte 

endereço eletrônico: revistacientificafaesp@hotmail.com , com cópia para: 

syanerovella@hotmail.com . 

 

Normas Editoriais da Revista Científica da  FAESP  

 

Os textos devem ser encaminhados de acordo com os seguintes critérios e 

características técnicas: 

 

Forma de Apresentação de Artigos e Documentos  

 

-  A Revista da FAESP  publica artigos inéditos, pesquisas dos docentes, 

relacionadas com teses desenvolvidas ou conteúdo de aulas, resenhas críticas, 

dossiês, pesquisas, monografias de conclusão de curso das áreas correspondentes 

aos cursos oferecidos pela instituição. 

 -  São aceitos para avaliação artigos em outros idiomas, desde que 

inéditos. 

-   Os artigos devem ter no mínimo 10 e no máximo 25 laudas, digitadas 

em Word, fonte Arial 12, espaçamento 1/5, em conformidade com o padrão ABNT. 

-   Os artigos devem conter resumo (máximo de 250 palavras),  abstract 

(versão do mesmo para o inglês), palavras-chave com sua versão respectiva para o 

inglês (máximo de 7 palavras). 

- Formatação: Papel A-4 (29,7 x 21 cm); margens: superior=3cm, 

inferior=2cm, esquerda=3cm e direita=2cm; editor de texto: Word for Windows 6.0 

ou posterior, O artigo não deverá exceder 25 laudas, incluindo quadros, tabelas, 



gráficos, ilustrações, notas e referências. Os quadros, tabelas, gráficos e 

ilustrações não podem ser coloridos. NEGRITO deverá ser utilizado para dar 

ênfase a termos, frases ou símbolos. ITÁLICO deverá ser utilizado apenas para 

palavras em língua estrangeira. ASPAS DUPLAS deverão ser utilizadas para 

citações diretas e frases de entrevistados. As ASPAS SIMPLES deverão ser 

usadas dentro das aspas duplas para isolar material que na fonte original estava 

incluído entre aspas. Colocar título no início do trabalho, sem identificação do(s) 

autor(es). 

 

 

Análise de Casos de Ensino em Administração, Engenh aria Ambiental, 

Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Pedago gia para Publicação  

 

-  Os casos submetidos são analisados pelos editores da revista, de acordo 

com política editorial, sem avaliação externa. Textos que não estejam de acordo 

com os critérios e características técnicas exigidos pela ABNT, para a seção a que 

foram submetidos, não terão sua submissão aceita. 

 

-  Os casos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). Os 

direitos, inclusive de tradução, são reservados. É permitido citar parte do caso sem 

autorização, desde que identificada à fonte. 

 

Forma de Apresentação de Casos de Ensino 

 

- Casos são relatos de experiências vivenciadas por organizações e/ou 

temas das aulas, de interesse científico no campo da Administração, Ciências 

Contábeis, Sistema de Informação, Engenharia Ambiental e Pedagogia, adaptados 

para uso didático. Um caso deve descrever uma situação real em exame e propor 

questões para reflexão, com o objetivo de analisar decisões tomadas por uma 

organização que a conduziram ao momento em questão e, assim, contribuir para o 

aperfeiçoamento de suas ações, além de proporcionar oportunidade para aprimorar 

o processo de ensino-aprendizagem. Os casos de Ensino devem ser 

encaminhados de acordo com os seguintes critérios e características técnicas: 



1. Prioridade será dada à atualidade do caso: a submissão de casos de 

experiências empresariais com mais de 24 meses de ocorrência pode ser 

feita e aprovada, mas não é incentivada. O(s) autor(es) de casos submetidos 

deve(m) considerar que o seu principal objetivo é didático, o que significa 

que deve(m) focar: (1) na apresentação da natureza da situação 

organizacional em questão; (2) na descrição dos fatos que consolidam tal 

situação empresarial; (3) na apresentação sintética dos objetivos 

educacionais do caso; (4) na descrição sumária da forma de obtenção dos 

dados que compõem o caso; (5) na indicação do público que faria melhor 

uso do caso. 

2. Remeter uma carta assinada por funcionário(s) da organização focalizada no 

caso, autorizando a sua publicação na revista. 

 

Forma de Apresentação de Resenhas Bibliográficas 

 

- Resenhas bibliográficas são revisões críticas de livros e publicações 

científicas ou de interesse científico, nacionais ou estrangeiros, nas áreas de 

interesse da Instituição (FAESP). Uma resenha deve resumir, analisar, comparar e 

opinar sobre a obra em questão, constituindo portanto contribuição teórica ou 

científica ao campo. Nesse sentido, uma resenha não só informa o lançamento ou 

existência da obra, mas deve oferecer alguma contribuição seja ao tema, seja ao 

campo de estudo da obra em questão, por meio da sua análise crítica.  

As resenhas bibliográficas devem ser encaminhadas de acordo com os 

seguintes critérios e características técnicas: 

 

1. Não serão priorizadas resenhas de obras de cunho gerencial ou 

exclusivamente de divulgação técnica, nem tampouco livros textos. Do 

mesmo modo, prioridade será dada à atualidade da resenha: a submissão 

de resenhas bibliográficas de obras com mais de 24 meses de publicação 

pode ser feita e aprovada, mas não é incentivada. O(s) autor(es) de 

resenhas submetidas deve(m) considerar que o seu objetivo é o de fornecer 

uma revisão informada da obra em questão, o que significa que deve(m) 

focar: (1) na apresentação sumária da natureza da obra e/ou autor; (2) na 

saliência da contribuição da obra para o campo da Administração; (3) na 



sintética apresentação e análise das partes, seções ou capítulos em que 

esteja organizada a obra; e (4) em recomendação de que público no campo 

teria que tipo de uso para a obra.  

 

-  As notas devem ser feitas no rodapé, segundo normas da ABNT. 

-  As referências bibliográficas devem constar no final dos artigos,  

seguindo as regras da ABNT. 

- Em folha extra, deve-se registrar o título do trabalho, nome do autor, 

formação acadêmica, titulação máxima, nome da Instituição a que está vinculado, 

pesquisa em andamento, publicações que considera mais relevantes, além de 

autorização para divulgação de e-mail. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


