_______________

Resumo
Em um mundo multifacetado, em que
as diversas áreas administrativas se cruzam e
se interligam para formar julgamentos e
apoiar tomadas de decisões complexas, fica
evidente a necessidade dos graduandos em
cursos de administração, para que se
formem profissionais mais próximos do
mercado, e para que integrem e tangenciem
os conhecimentos adquiridos nas diversas
disciplinas. Baseado em uma estratégia que
possa reunir as diversas possibilidades de
criação
de
conhecimento,
visão,
pensamentos e atitudes no mundo
corporativo, esses graduandos devem ser
treinados para que consigam juntar
elementos que, muitas vezes, se dissociados,
levam a decisões restritas e tímidas perante
um mercado global e agressivo. A conjunção
de diversas disciplinas ou a utilização de
elementos comuns a essas disciplinas deve
reforçar esta atitude de uma visão mais
ampla e integrada. Neste contexto, o termo
disciplina é empregado como uma parte ou
fração do conhecimento.
Para tanto, pode-se adotar quatro
estratégias pedagógicas: a Multidisciplinaridade, a Pluridisciplinaridade, a Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade, que
resumidamente podem ser definidas como a
seguir.

A Multidisciplinaridade é necessária
quando, segundo Piaget, a solução de um
problema necessita de informações de uma
ou mais disciplinas do conhecimento, sem
que essas disciplinas sejam alteradas
individualmente.
A Plurisciplinaridade tem objetivos
múltiplos, é cooperativa e admite trocas
entre as diversas disciplinas, mas ainda sem
uma coordenação, propondo-se a estudar
um mesmo objeto em várias disciplinas de
forma simultânea.
Na Interdisciplinaridade existe um
diálogo, intercâmbio mútuo e articulação
entre as disciplinas, além da interação de
diversos conhecimentos de forma recíproca
e coordenada, por meio de uma metodologia
comum,
integrando
os
resultados.
Entretanto, apesar dessa interação, cada
disciplina ainda permanece com seus
próprios interesses.
A Transdisciplinaridade é uma etapa
superior á interdisciplinaridade, com
interações das várias disciplinas no interior
de um sistema total, não sendo possível
separar cada uma das disciplinas.
Visando o esforço de superar a
fragmentação do conhecimento, que já há
muito deixou de existir no mundo dos
negócios, tais modos de operação para a
constante mudança de atitudes do

graduando tornam-se essenciais. Em
disciplinas que pretendam estabelecer esse
diálogo plural com os graduandos,
preparando-os assim para um mundo
corporativo onde as decisões e idéias devem
ser integradas e complexas, deve-se evoluir
de um modelo multidisciplinar para um
pluridisciplinar e, posteriormente, para
modelos inter e transdisciplinares.
No artigo pretende-se mostrar a
operacionalização de um modelo que migre
do multidisciplinar para o pluridisciplinar.
Isso deve envolver uma intensa e eficaz
comunicação entre os responsáveis pelas
disciplinas, além de elementos estruturais
que permitam que esta comunicação
aconteça. Tais elementos vão desde aqueles
informais na sala de professores até aqueles

dentro de redes sociais, blogs e materiais de
apoio
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Na atualidade os impactos das
transformações exigem uma dinâmica das
pessoas e das organizações em consequência
do mundo globalizado e da “Era da
Informação” (Maximiano, 2012). O
momento emergente impõe um novo
modelo de gestão. Atendendo este momento
revolucionário, as empresas buscam cada vez
mais competitividade, novas tecnologias,
redução de custos e principalmente o
achatamento dos níveis hierárquicos- um
novo conceito de gestão.
Em nome da manutenção do emprego,
os
profissionais
são
induzindo
permanecerem
em
seus
cargos
desenvolvendo criatividade e mobilizando as
suas competências tornando-se mais
atrativos para o mercado de trabalho.
No farto mercado de trabalho em RH,
as empresas procuram profissionais
generalistas que possuam conhecimentos
gerais e atenda todas as áreas, que compõem
o organograma de Recursos Humanos.
O profissional para aumentar sua
empregabilidade e tornar-se um diferencial
competitivo, adquire mais conhecimentos
(saber), transformando esse saber em
múltiplas habilidades (saber fazer) somandoo a atitudes (querer fazer), ou seja, um
profissional impar a cada dia para que assim,
não possa ser copiado. O profissional
dominador do CHA – Conhecimento,

Habilidade e Atitude,
Chiavenato (2005).

apontado

por

Dentre a diversidade de qualificações
exigidas no perfil do profissional de RH que
as empresas procuram destacam:
 A Visão holística; Sistêmica;
 O Negociador; pró-ativo;
Perfil
 O
estratégico;

de

planejador

 O Estilo de liderança situacional;
 O Ser dotado de uma empatia
profunda
para
estabelecer
relações entusiasmadas – aquele
que tem Deus dentro de si, que
se automotiva e promove
motivação na equipe - (Marins
2005). Quesito exigido para os
profissionais que ocupam tanto o
cargo de executivo, quanto o
líder do chão de fábrica.
Além disso, ao profissional de RH é
exigido, competencia de gerenciamento de
pessoas, um amplo networking, respeito à
cultura da empresa, disposição em aprender
a aprender, competencia e habilidade para
quebrar paradigmas e delinear novos
cenários que envolvem o gerenciamento de
Recursos Humanos. Na formação desse
profissional que mais parece um mágico que
um trabalhador, é perguntado: que avião
você gostaria de pilotar?

mas que o faça a pensar e projetar no hoje
um futuro.
Ou seria este caça?

E aí o professor se depara com muitos
alunos que se sentem incapazes de pilotar
um teco-teco e estão na sala de aula como
última esperança antes de desistirem
definitivamente de lutar. E aos 30, 40, e até
50 anos vão buscar uma profissão. Mas a
profissão não é o que muitos pensam e exige
reflexão como a proposta por Roberto
Shinyashiki:
"Sua carreira não é como um aparelho
de jantar que você compra numa loja
define sua posse e o deixa em algum
canto da casa e usa no nas datas
festivas. É muito mais que isso. É a
possibilidade de realização da pessoa
que você é. Por isso, precisa receber
cuidados
diariamente“
(Roberto
Shinyashiki2000).

Conclusão: o profissional precisa ter
um diferencial competitivo para definir a sua
empregabilidade. Esse diferencial vai se
consolidar por meio do conhecimento
específico da sua especialização - o
conhecimento acadêmico somado à
maturidade e vontade de cada um, que é
inerente à sua personalidade (AGUIAR,
2005). Indiferente de ser formado na
Campos Salles ou no SENAC, o candidato
precisa da base teórica colocada na prática, e
da motivação interna para o desempenho da
função com um diferencial competitivo. Os
alunos precisam de professores que deem
uma aula operatória que envolva o aluno
aqui e agora desenvolvendo competência,

A vida dos professores, no cotidiano é,
tanto
pessoal
quanto
profissional,
verdadeiros “cases” dignos de uma saga, na
sua escalada de valorização da performance
dos alunos que por eles passa. Para
comprovar isso, basta conversar quinze
minutos, com alunos ou professores.
Geralmente quando um professor inicia
com uma turma, ele scanea os alunos para
sentir as suas necessidades, e o seu
comprometimento em uma entrevista de
triagem rápida e superficial. O aluno chega
carregado de anseios e angústias, e esses
sentimentos são trabalhados direta e
indiretamente no decorrer das aulas.
Quando o aluno arruma o seu primeiro
emprego, a primeira pessoa para a qual ele
conta é o professor. Quando esse emprego é
muito básico, os professores avisam que esse
é apenas para a subexistência profissional
indiferente de ser também existencial, e que
não deve ficar mais de um ano. Eles
ponderam que o aluno precisa de
quilometragem na área para seguir adiante –
adquirir experiência e “esquentar a carteira”
como se diz popularmente, mas diretamente
desafia, diz ao aluno que ele tem potencial
para algo maior.
Os cursos de Capacitação para
Zeladoria e Segurança em Condomínio, do
SENAC (São Paulo, de 6 a 7/2012)
geralmente tem alunos com perfil de faixa
etária acima de 40 anos em busca de
empregabilidade digna. Eles, por algum
motivo, tiveram uma vida, adversa do que
sonharam, e chegam ao curso com a
autoestima zero.
No decorrer das aulas o professor vai
envolvendo-os de forma fazê-los ver que
possuem competência intrínseca e que são
capazes sim, de um buscar uma
empregabilidade digna. É comum os

professores ouvirem declarações como a do
Sr, José Silva, um senhor de 50 anos de
idade que disse emocionado ao seu
professor: “Muito Obrigado. Nada na minha
vida é por acaso. Deus sempre coloca
“Anjos” na minha vida, para me mostrar que
ele está sempre comigo. O Sr. é um desses
anjos, a me dizer que eu não devo desistir,
obrigado”! (São Paulo em 7/2012).
Essa declaração de coração, do fundo
da alma é gratificante para um professor. São
situações como essas que compensam a
dedicação, o baixo salário, dá sentido à
profissão, e proporciona sentimento de
orgulho do que faz. Ver esses alunos saírem
do nada e adquirir uma profissão nessa
idade, mantém a ideologia de muitos
profissionais da educação, em permanecer
no caminho de construtor de vidas. Eles
possibilitam a alunos como o Sr. José Silva
(50a/20012) a esquecer dos fracassos de
uma vida inteira, e das ideias de suicídio. Os
novos conhecimentos permitem a essas
pessoas a construção de uma nova vida.
A possibilidade da construção e
reconstrução da vida do outro, dá ao

professor, novo ânimo e coragem para
continuar a acreditar que vale o investimento
de continuar na sua profissão de construtor
de vidas e seguir cumprindo a sua ideologia
que chamam de dever.
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Resumo
A proposta desta investigação é
observar os vários tipos de inteligência
presentes na personalidade humana que são
desejados pelos selecionadores de Recursos
humanos – RH, nas organizações. Para
Howard Gardner (1998) a inteligência é uma
combinação de habilidades diversas, e
algumas são mais desenvolvidas que outras.
São nestas habilidades que o departamento
de Recursos Humanos se apoia para
contratar os candidatos e indicar os
funcionários para as promoções no Plano de
Carreira P&C por meio da Avaliação de
Desempenho AD. Muitos tipos de
inteligências
são
ignorados
pelos
entrevistadores nos processos seletivos,
porém no desempenho do trabalho, elas se
manifestam e destacam o desempenho dos
funcionários na organização. Gardner (1998)
que é psicólogo formado em Harvard,
aponta oito tipos de inteligências como
destaque dentre muitas outras: a Inteligência
Linguística; a Lógica; a Motora; a Espacial; a
Musical; a Interpessoal; a Intrapessoal e a
Naturalista. O autor enfrenta uma
diversidade de opositores à sua teoria das
inteligências múltiplas, mas continua
defendendo e divulgando a sua tese e vem
angariando o respeitado de outros grupos de
pensadores que confirmam o seu conceito.
A teoria das Inteligências Múltiplas

contrapõe-se à existência de apenas uma
inteligência, fechada, definida, imutável e
nata – nascida com. O autor em suas
investigações detectou que há um grupo de
inteligências que se inter-relacionam
dinamicamente. A partir da abordagem do
autor, as empresas podem ser mais eficazes
se otimizarem o desempenho das pessoas
nas organizações por meio de treinamentos
que estimulem inteligências específicas. As
pessoas
podem
aperfeiçoar-se
individualmente se desenvolverem tipos
específicos de inteligências e tornarem-se
mais aptas, em uma área ou em várias. Um
professor educador pode conhecer cada
aluno e perceber nele a capacidade que
sobressai. A partir dessa percepção pode
otimizar os resultados da aprendizagem
trabalhando as inteligências predominantes
promovendo o processo de interação. Assim
pode desenvolver diversas capacidades neles
contribuindo de forma positiva em sua vida
pessoal e profissional.
Os objetivos desta investigação: se
resumem em conhecer a dinâmica das
inteligências humanas e compreender a sua
influencia
no
comportamento
organizacional. Compreender quais as
inteligências responsáveis pelos pontos
fortes dos candidatos no momento da
seleção e torná-la eficaz nos resultados
empresariais. Elaborar a partir desta
compreensão, testes de inteligência para

seleção e avaliação de pessoal. Detectar a
partir desta compreensão profissionais
adequados à cultura da organização, que
sejam inovadores e eficientes. Descobrir a
partir das inteligências uma forma justa de
avaliar os candidatos através de de testes de
inteligência que não resvalem apenas
aspectos superficiais.
A justificativa desta pesquisa: Atender
um pré requisito da disciplina de Técnicas de
Recrutamento e seleção aplicada no 2°
semestre do Curso Tecnólogo em Gestão de
Recursos Rumanos.
Os primeiros ensaios sobre os tipos de
inteligência
O psicólogo Alfred Binet em 1900
criou o primeiro testes de inteligência para
diagnosticar um padrão de normalidade em
crianças. Na primeira Guerra Mundial este
teste foi aplicado nos soldados que se
alistaram para medir a sua inteligência. Com
a propagação deste teste pensou-se na
possibilidade de medir quantitativa e
qualitativamente a inteligência, mas de
acordo com Gardner (1999), autor da teoria
das Inteligências Múltiplas: “a inteligência é
uma capacidade para responder a
determinados itens”. Os testes psicométricos
denominados como “G36 e outros Gs”
consideram que uma inteligência geral, difere
os seres humanos uns dos outros. O teste
“G” explora várias possibilidades de
conexões e associações mentais e pode ter
seu resultado medido numericamente por
meio de análise estatística. Esta forma de
pensar a inteligência ainda hoje está presente
no senso comum e no meio científico
(http://inteligenciasmultiplasrtba.blogspot.c
om.br, fevereiro/2012).
A inteligência linguística se manifesta na
facilidade de uma pessoa se expressar tanto
oralmente quanto na forma escrita. Os
portadores desta inteligência são expressivas,

atentas e sensíveis para compreender o
ponto de vista dos outros. Eles ouvem e ao
responder escolhem palavras adequadas de
forma a se fazer entender e conseguem
simplificar as questões complexas. Está
evidente em vendedores talentosos,
escritores e consultores de sucesso. Está
presente nas crianças que perguntam muito
ou gostam de ler. Está relacionada com o
lado esquerdo do cérebro.
A inteligência lógica é visível na pessoa
com capacidade de memorizar, e reter
informações, lidar com cálculos e lógica em
geral. Elas encontram naturalmente solução
de
problemas
complexos,
possuem
capacidade de dividir e esmiuçar calmamente
os problemas até resolvê-los completamente.
Organizadas e disciplinadas dominam a
relação com números, por terem raciocínio
lógico. É evidente em engenheiros,
programadores, físicos e contadores. É
relacionada com o lado direito do cérebro.
A inteligência motora é demonstrada na
expressão
corporal,
noção
espacial,
temporal, de distancia e profundidade. Os
portadores
desta
inteligência,
por
controlarem o corpo são capazes de realizar
movimentos
complexos,
graciosos
combinando força e precisão. É uma
inteligência relacionada com o cerebelo, a
porção do cérebro que controla os
movimentos voluntários do corpo. É visível
no desempenho dos esportistas olímpicos e
está relacionada a coordenação e capacidade
motora.
A inteligência espacial é denunciada nas
pessoas com facilidade para criar, imaginar e
desenhar imagens 2D e 3D. É a capacidade
da criação em geral, mas com talento
especial para a arte gráfica. A principal
característica é a criatividade e a
sensibilidade, com capacidade de imaginar,
criar e enxergar coisas que os demais não
veem.

A inteligência musical é um tipo raro.
Quem o possui ao escutar músicas ou sons
identificam diferentes padrões e notas
musicais. Ouvem e processam sons com a
capacidade de criar novas músicas e
harmonias
inéditas
a
partir
dos
desdobramentos
que
esta
provoca,
conseguem “enxergar” através dos sons.
Quando esta inteligência é exacerbada o seu
portador aprende a tocar instrumentos
musicais sem instrutor. Esta inteligência,
como a espacial está relacionada à
criatividade.
A Inteligência Interpessoal é ligada a
praticidade e capacidade natural de liderança.
Seus portadores são lideres ativos, porém
calmos, mas diretos e possuem a capacidade
natural para convencer, seduzir e persuadir
as outras pessoas a fazerem o que
consideram conveniente ou necessário sem
perguntar por que ou para que. Chamam
para si a responsabilidade e causam
admiração, porque entendem o que as
pessoas pensam, sentem e desejam. São
capazes de identificar nelas qualidades e
extrair delas o melhor, organizando-as em
equipes e coordenando o trabalho.
A inteligência intrapessoal dentre todos
os tipos é o considerado “o mais raro”. Está
relacionado com a liderança, mas são
reservados e a exercem de forma indireta,
pelo carisma, influencia as ideias, não as
ações.
A inteligência naturalista é a que como
criança gosta de ciência, de colocar a mão na
terra, de brincar com animais. Diferencia
espécies e tipos de coisas. Consideram-se
empreendedores,
possuem
inteligência
natural que o ajuda a identificar necessidades
dos consumidores e oportunidades de
mercado.
Há um fenômeno geral denominado
como predominância das inteligências
presente em todo ser humano. As pessoas
são portadoras de diversas inteligências e

elas se manifestam com maior ou menor
percentual. Em 29 % das pessoas predomina
a Inteligência Linguística, em 29 %
predomina a Lógica, em 16 % predomina a
Motora, em 14 % predomina a Espacial, em
6 % predomina a Musical, em 4 %
predomina a Interpessoal e em 2 %
predomina a Intrapessoal.
Considerações Finais
Durante muitos anos, acreditou-se que
a inteligência humana era que algo podia ser
facilmente
medida,
determinada
e
comparada através de provas e testes como
os de QI, por exemplo, que quantificava
inteligência em números. Com o tempo,
percebeu-se que nem sempre as pessoas que
se saiam bem na vida profissional, eram
inteligentes nos negócios e bem sucedidas na
vida, obtinham os melhores resultados nos
testes. Observou-se que algumas pessoas
que obtinham resultados medíocres nos
testes se saiam muito bem na vida, por
serem
determinadas,
disciplinadas,
persistentes e carismáticas. A explicação para
esta situação é que existem vários tipos de
inteligência contidas nas pessoas e estas se
manifestam de acordo com a sua
predominância.
Pesquisadores diversos investigaram o
tema, e dentre eles Gardner um dos autores
da teoria “Inteligências Múltiplas” aponta
que todas as pessoas tem um pouco das
diversas inteligências combinadas. No
entanto cada pessoa tem uma delas mais
desenvolvida.
Essa inteligência que
desponta, faz com que a pessoa se destaque
sobre as demais, em estilo de personalidade,
de vida pessoal e profissional.
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Em 18/08/2012 Prof. de Logística
Roberto Datrino executando um dos
projetos da disciplina acompanhou os alunos
do 4º. semestre dos Cursos de Tecnologia

em Gestão de Logística, e do 6º. semestre de
Administração de Empresas das Faculdades
Integradas Campos Salles – FICS à Empresa
“Práticos” de Praticagem do Estado de São
Paulo - Zona de praticagem 16, no Porto de

Figura 1 Foto feita e publicada pelo autor em 18/08/2012 No Porto da cidade de Santos. Prof. Roberto Datrino com os alunos
do 4º. Semestre dos Cursos de Tecnologia em Gestão de Logística e do 6º. Semestre de Administração de Empresas das
Faculdades Integradas Campos Salles – FICS. Alunos: Alison dos Santos Alves, Álvaro Guimarães, Angeliza de Cássia Oliveira,
Bruna de Matos, Carlos Alberto Costa, Daniela Justino P. Braga, Dionatan Bráz dos Santos, Genaina Lopes de Almeida, João
Roberto Severo, Jucivan A. Silva, Reinaldo Borchini, Rosana Costa e Rozeli de Oliveira do quarto semestre de Logística e
Djalma Aparecido Reina, Luana Morais Soares, Vanessa Moreira dos Santos e Viviane S. da Silva.

Santos. No dia 18/08/2012, sábado,
combinaram o encontro em frente à
Faculdade com a saída programada para
8:30h e desceram de ônibus para Santos,
programando o retorno as após as 18 horas.
A atividade foi programada e
organizada e executada pelos próprios
alunos como pré-requisito da disciplina.
Assim, após formarem grupos e dividirem
tarefas, eles fizeram pesquisa de mercado,
negociaram o transporte definiram o preço
do ônibus para conduzi-los a Santos e trazêlos de volta até a faculdade no final do dia.
A atividade integrou alunos das
Faculdades Integradas Campos Salles, do
quarto semestre dos Cursos de Tecnologia
em Gestão de Logística coordenados pela
Profa. Dra. Monica Maria Martins de Souza
e os alunos do sexto semestre de
Administração de Empresas coordenado
pelo Prof. Milton Piscinato. e visitaram a
Empresa “Práticos” de Praticagem do
Estado de São Paulo - Zona de praticagem
16 no Porto de Santos
A visita foi agendada e organizada pelos
alunos e o Prof. Datrino com o senhor
Marcos Jorge Matusevicius, Gerente
Operacional da empresa Práticos –
Praticagem do Estado de São Paulo na
cidade de Santos. O diretor da faculdade, o
Prof. Eduardo Césare Baságlia autorizou os
alunos que usaram transporte próprio até a
faculdade a utilizar o estacionamento da
instituição.
A visita teve o objetivo de mostrar os
alunos como a teoria de logística funciona na
prática. O Prof Datrino e o Sr. Marcos Jorge
Matusevicius explanar aos alunos as
atividades desenvolvidas pelos Práticos no
Porto de Santos, teoricamente e também na
prática, em um passeio de escuna para
conhecer todas as atividades portuárias nas
margens direita e esquerda do Porto de
Santos.

A chegada ao Porto de Santos, ocorreu
na Sede da empresa Práticos – Praticagem
do Estado de São Paulo, que fica localizada
na Av. Almairante Saldanha da Gama, 64 –
Ponta da Praia aconteceu às 10:30min., de
onde foram conduzidos até um auditório.
No local proferiram uma palestra sobre as
atividades do profissional “Prático”,
explicando desde a origem da profissão, a
administração das leis que a regulamentam
no Brasil e mais especificamente no Porto de
Santos, a parte operacional do profissional.
Ficou claro para os alunos presentes
que a navegação de praticagem, ou
simplesmente praticagem, é a navegação que
exige, de quem conduz o navio, profundo
conhecimento.
A
formação
desse
profissional não é adquirido nas escolas e
sim, desde a infância na prática. Os práticos
aprendem as particularidades da condução
das embarcações e as estratégias locais e
regionais que facilitam a livre e asseguram a
movimentação dessas embarcações nos
meandros dos canais. A Praticagem é
também o nome dado à organização
incumbida de fazer navegação de praticagem
nos portos e seus canais de acesso, barras,
rios ou mesmo ao longo de trechos da costa
onde tais particularidades ocorram.
Esse profissional têm sob sua
responsabilidade a segura movimentação de
patrimônios elevadíssimos – os navios, suas
cargas e a tripulação – quando os mesmos
estão sujeitos aos maiores riscos, ou seja,
quando navegam próximos de terra, em
canais estreitos, em meio a perigos
submersos e ao tráfego marítimo local,
sofrendo a influência de ampla gama de
condições locais em permanente mutação,
tais como, correntes, variações de marés,
estado do mar, regime de ventos,
assoreamento de vias navegáveis, entre
outros. Por esse motivo no porto de santos
permanentemente, fica uma draga, aspirando

areia e detritos que possam obstruir o fundo
do mar no canal de praticagem.
Quando um navio chega próximo ao
Porto de Santos o comandante comunica
com o Centro de Operação da Praticagem,
informando o nome da embarcação, tipo,
bandeira
de
registro,
tonelagem,
comprimento, calado máximo, coordenadas
de fundeio, entre outros.
O Centro de Operação registra as
informações e, havendo autorização para a
manobra por parte da CODESP Companhia Docas do Estado de São Paulo,
esta transmite eventuais instruções de
tráfego como ordem de entrada, posição no
comboio, hora do embarque do Prático,
local e bordo de atracação, posicionamento
da escada de quebra-peito para embarque do
Prático, e outros.
O Prático escalado para a manobra
embarca em uma das lanchas de barra e
dirige-se ao encontro do navio, atraca e sobe
a bordo. Uma vez alcançada a ponte de
comando, o Prático se apresenta ao
Comandante do navio e passa, daí em
diante, a orientar a movimentação da
embarcação até sua completa atração no cais
previamente determinado. Na fase de
navegação no canal e durante as manobras
de atracação, a responsabilidade pelo tráfego
do navio é totalmente de responsabilidade
do Prático.
A palestra terminou por volta das 12
horas. Em seguida, foi servido um lanche a
todos os presentes que seguiram para o
outro lado da avenida em frente a
Praticagem para realizar o passeio
investigativo de escuna que teve início às
13h 30 min. e término às 15h explorando
todas as margens e com as instruções de
possibilidades e perigos do percurso.
Todos tiveram a oportunidade refletir
sobre as dificuldades e perigos da profissão
do Prático além de conhecer todas as

atividades realizadas nos dois lados do canal
do Porto de Santos, que é o principal Porto
do Hemisfério Sul em termos de volume de
tráfego. Ele se estende ao longo de 15
quilômetros de um rio-estuário que tem
largura média de 350 metros e profundidade
entre 10 e 14 metros. Possui mais de mais de
50 pontos de atracação, sendo classificado
como de carga geral. Por isso ele opera com
centenas de itens e diferentes produtos de
importação e exportação decorrentes de
várias atividades, que abrange todo o Estado
de São Paulo. Além de são Paulo, atende
parte do Paraná, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Mato Grosso do Sul. Pelo Porto de
Santos escoa mais de um terço de toda a
riqueza produzida em território brasileiro.
No final dessas atividades em Santos,
os alunos se demonstraram satisfeitos, com a
aprendizagem, pois conseguiram vivenciar a
prática a área de Logística. As explicações
foram muito esclarecedoras para os alunos
do curso de Logística do último semestre e
do 6º semestre de Administração que
estudam a disciplina Suprimentos e
Logística.
Desta forma, ficou mais uma vez
evidenciada a preocupação das Faculdades
Campos Salles, através dos cursos de
Tecnologia em Gestão de Logística e
Administração de Empresas em alinhar as
atividades desenvolvidas em seu ambiente
acadêmico com as práticas do mercado de
trabalho.
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Resumo
Este artigo pretende gerar reflexão sobre a importância do desenvolvimento pessoal e do
autoconhecimento para atingirmos excelência em nossas vidas. O Desenvolvimento Pessoal
pressupõe um crescimento cognitivo e pessoal com comportamentos conscientes direcionados
para uma vida plena em todos os aspectos. Conhecer seus talentos, suas fraquezas e saber lidar
com seus sentimentos fará a diferença entre se sentir feliz e realizado ou infeliz e fracassado. É
visível o crescimento de insatisfação pessoal, basta olhar para o lado e perguntar para quem
estiver mais próximo se ele está feliz com suas escolhas e com a forma que conduz sua vida. O
Coaching é um processo de autoconhecimento que visa o futuro, atingir metas e objetivos para
atingirmos a excelência pessoal e profissional. Neste artigo veremos como funciona este processo
e como ele poderá ser útil.
Palavras-chave: Desenvolvimento Pessoal; Autoconhecimento; Coaching; Neurociência,
Programação Neurolinguística.
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Objetivos

Introdução

A pretensão deste trabalho é levar
informação a todos os interessados sobre
algumas ferramentas que ajudam as pessoas
a atingir suas metas existenciais e
profissionais.

Este artigo pretende gerar reflexão
sobre a importância do desenvolvimento
pessoal e do autoconhecimento como a
fonte para se atingir a excelência pessoal e
profissional. Para Joseph O’Connor e John
Seymour “Vivemos em nossa própria
realidade, construída a partir de nossas
impressões sensoriais e individuais da vida, e
agimos com base no que percebemos do
nosso modelo de mundo” (1.990, p.22).
Partindo desse pressuposto cada pessoa tem
a sua visão única e particular do mundo e
desta forma percebe o mundo, dá
significado
às
suas
experiências
classificando-as como positivas ou negativas,
autodenominando-se como felizes e
realizados ou infelizes e frustrados. (essa é a
construção da idiossincrasia que é a forma
de ver pensar e sentir o mundo – teoria da
psicologia)
Na
revisão bibliográfica
foram
utilizadas as abordagens teóricas dos autores
Roberto Lent, Richard Bandler, John
Grinder, Joseph O’Connor, John Seymour,
Plínio de Souza e Bernd Isert que utilizam os
conceitos de Neurociência, Coach e
Programação
Neurolinguística.
Eles
explicam como o cérebro funciona, porque
as pessoas não conseguem atingir metas e
realizar sonhos sozinhos. Esclarecem que
para se atingir realizações por meio do
coaching é necessário muita confiança e
conhecimento do coach na aplicação das
técnicas certas, como disse Bernd Isert em
uma palestra “O coach é alguém que faz um
menu especial e único para cada cliente, de
forma que cada um encontre os melhores
passos para se desenvolver.”
Serão tratados também os aspectos
teóricos que mostram o funcionamento do
coaching e as ferramentas utilizadas nas
sessões com ênfase à programação
neurolinguística.

Problema
Um dos pressupostos da programação
neurolinguística é que o mapa não é o
território, o mundo é o mesmo para todos,
porém cada pessoa cria um modelo de
mundo diferente da outra, mesmo quando
falamos de gêmeos idênticos, diante de uma
mesma situação a reação é diferente entre
eles.
Todo
indivíduo
possui
valores
diferentes, interesses diferentes, intenções
diferentes sobre um mesmo objetivo, e por
isso entram em conflito. A forma como
conciliamos e lidamos com esses vários
lados da nossa personalidade mostra como
está nossa capacidade de perseguir um
objetivo e lidar criativamente com cada um
deles. O desafio está em ser totalmente
coerente com esses lados na busca de um
objetivo, o que é raro. Quanto maior o
objetivo, mais lados das personalidades
estarão envolvidos, portanto maiores serão
as possibilidades de interesses conflitantes.
O processo de coaching lida com esses
lados das personalidades, trabalha para que
através do autoconhecimento se atinja a
congruência interna sobre o objetivo e com
isso encontra-se força e poder pessoal para a
realização do mesmo conforme O’Connor e
Seymour (1990:154).
Justificativa
Desvelar
a
importância
do
autoconhecimento e das possibilidades e

caminhos a serem percorridos na busca da
excelência pessoal e profissional.
Metodologia:
Como você se sente sobre sua vida,
sobre suas escolhas? Se sente bem? Feliz?
Existe algum aspecto que gostaria de mudar?
Atualmente é muito comum ouvir as
palavras “estou estressado”, “estou no meu
limite”, “acho que estou com depressão”.
Qual será a origem de tanta insatisfação?
A palavra chave para isto é bem
simples: “escolhas”; a origem para a
insatisfação está nas escolhas feitas até este
momento. Escolhas também significa
responsabilidade,
somos
livres
para
decidirmos para onde ir e o que fazer. Então
neste caso, assumir a responsabilidade por
nossas próprias escolhas e o resultado
atingido com elas nos abre um novo
horizonte. Ganhamos o poder de escolher
um novo caminho, mudar o cenário
indesejável e caminhar em direção à
satisfação de viver.
O ponto está em nossa consciência ou
inconsciência para ser mais exata. A forma
como lidamos com o mundo hoje se pode
dizer que de 80 a 90% dos nossos
comportamentos são reflexos do que
aprendemos ainda na infância. Já reparou
como você escova seus dentes sempre da
mesma forma, não precisa nem pensar nos
movimentos. Nosso cérebro programa e
registra tudo como se fosse um passo a
passo de como realizar as tarefas, de como
reagir a certas situações sempre com base
nas primeiras experiências a esses estímulos
e se perpetua Esta programação é muito
eficiente, ela nos ajuda a economizar energia
e a nos proteger. Imagina se todos os dias
você olha se para a escova de dente e se
perguntasse como utiliza-utilizá-la?
Ao pensar em mudanças, ter no futuro
algo que não se tem hoje, como emagrecer,

ter mais dinheiro, conseguir falar em
público, escrever um texto, lidar melhor com
suas emoções, mudar de emprego, seja qual
for o objetivo será necessária uma mudança
de comportamento, como ajustar o GPS que
estava programado para ir a São Paulo e
você quer ir para o Canadá. Antes de mudar
o programa é necessário conhecê-lo,
conforme disse Richard Bandler e John
Grinder “Faço também a suposição de que
essa parte de você que lhe faz X – mesmo
que você não a aprecie conscientemente –
está realizando algo em seu benefício,
alguma coisa que de certo modo o
beneficia.” (1.979, p.162).
Como disse anteriormente trata-se de
um dos lados da sua personalidade que
necessita ser atendida, satisfeita também de
uma forma diferente para se atingir a
congruência interna e assim obter força para
atingir o objetivo.
O processo de coaching trabalha neste
sentido, com autoconhecimento. É um
momento para refletir sobre sua vida, sobre
seus gostos, crenças, valores, reconhecer
talentos e desenvolver o que for necessário
para gerir mudanças e realizar seus sonhos,
suas metas.
Processo de Coaching
A palavra coaching tem origem inglesa
e significa treinamento; surgiu pela primeira
vez na Hungria e designava carruagem de
quatro rodas e o profissional que a conduzia
era chamado de coach, aquele que conduzia
o passageiro ao seu destino desejado. Logo
depois ela foi utilizada na universidade de
Oxford e significa Tutor, aquele que ajudava,
orientava os alunos para seus testes. Em
1.831 foi utilizada pela primeira vez nos
esportes e finalmente em 1.950 foi utilizada
pela primeira vez no mundo dos negócios.
O profissional de coach tem
conhecimento de várias ferramentas para

ajudar o seu coachee neste processo de
autoconhecimento. Coaching é liberar o
potencial de uma pessoa para maximizar seu
desempenho, é ajudar a aprender ao invés de
ensinar, “é o processo de apoiar uma pessoa
a ter a melhor vida profissional ou pessoal
que ela possa criar, é um processo que
instiga as pessoas a saírem da zona de
conforto, a descobrirem possibilidades e a se
comprometerem com ações que as levarão a
atingir seus sonhos e objetivos de vida
pessoal ou profissional
As sessões de coaching são individuais,
geralmente acontecem uma vez por semana
com duração de uma hora. O processo todo
está baseado em muita confiança e
confidencialidade. Em todas as sessões o
coachee tem “dever de casa”: ações,
mudanças comportamentais, pesquisas a
serem feitas, tudo isso visando o alcance de
seus objetivos. O processo como um todo é
bem rápido, geralmente com dez sessões já
se obtém resultados surpreendentes.
Cada indivíduo é o especialista em sua
vida, baseado nisso, no processo de
coaching é o coachee que descobre todas as
respostas, o papel do coach é ensiná-lo a
encontrá-las. Para Bernd Isert “O coach é
alguém que faz um menu especial e único
para cada cliente, de forma que cada um
encontre os melhores passos para se
desenvolver.”
Para se montar esse menu especial e
único para cada cliente, é importante que o
coach tenha conhecimento e domínio de
várias ferramentas que servirão de apoio
para o processo.
Falarei de algumas delas, conforme o
entendimento de Bernd Isert e Plínio de
Souza:
Roda da Vida: Com ela o coachee
poderá olhar e analisar cada área da sua vida
e pontuá-la com grau de satisfação. A roda
da vida é dividida em 10 áreas. Essas

divisões ajudam a nos orientar na escolha de
um ponto de partida.
•

Saúde – Como está cuidando do
seu corpo, do seu físico. Como está
sua qualidade de vida relacionada a
alimentação e aos exercícios físicos.
Como se sente?

•

Financeiro – Seus rendimentos são
suficientes para suprir suas
necessidades
de
vestuário,
alimentação, lazer, saúde e moradia?

•

Lazer – O que gosta de fazer para
se divertir?

•

Amigos – Como estão seus
encontros sociais, é possível contar
com amigos para os bons
momentos e momentos difíceis?

•

Intelectual
–
Informações
contribuem para seu crescimento,
cursos, leituras, grupo de estudos.
Ajuda no entendimento e formação
de crenças.

•

Emocional – Como lida com suas
emoções, situações de stress,
tristeza, alegrias, medo e raiva?

•

Família – Como está a convivência?

•

Espiritualidade - Como está sua paz
interior? Equilíbrio entre crenças e
forças internas para lidar com as
várias
situações
da
vida,
principalmente
as que geram
dificuldades.

•

Romance – Vínculo com seu
parceiro é satisfatório?

•

Profissional – Acha interessante sua
área de atuação, ela te traz
satisfação?
Possui
desafios,
oportunidades de crescimento?

Geralmente iniciamos o processo pela
área que está com a menor pontuação, tudo
acordado com o coachee, é ele que escolhe.

Algumas das técnicas e ferramentas
utilizadas no coaching são: Hipnose
Ericksoniana – Milton Erickson. Estratégias
para uma comunicação efetiva. Quanto mais
inespecífico formos nessa comunicação,
mais adequada será a experiência para a
outra pessoa, desta forma ela vivenciará a
experiência da forma que fará mais sentido
para ela.
Constelação Familiar – É uma técnica
terapêutica criada por Bert Hellinger,
psicoterapeuta alemão. Trabalha os grandes
sistemas onde estamos inseridos, como
família, grupo de amigos, grupo do trabalho,
entre outros. É uma oportunidade de
conscientemente, identificar o que está
acontecendo dentro de cada sistema e
resolver os conflitos. Geralmente nas
sessões de coaching, como são individuais,
podemos representar as pessoas utilizando
objetos, bonecos ou escrever seus nomes em
papéis entre algumas estratégias que poderão
ser usadas.
E.F.T.
Emotional
Freedom
Techniques – Gary Craig. Traduzindo, são
técnicas de liberação emocional, uma forma
de “acupuntura”, onde se equilibra o sistema
de energia com batidas, utilizando as pontas
dos dedos em pontos específicos.
PNL – Programação Neuro-Linguística
- Richard Bandler e John Grinder – 1973.
Metodologia, estudo da relação entre mente
e linguagem verbal ou não verbal. Como
interagimos com o mundo e como o
percebemos. Um dos seus principais
pressupostos é que o “Mapa não é o
território”. Saltar de pára-quedas para uma
pessoa pode significar aventura, alegria, se
sentir vivo e para outra, pânico, loucura,
medo de morrer. Descobrir como vemos o
mundo, nossas crenças, nossos medos, é o
primeiro passo para o autoconhecimento e
mudança.
Existem outras ferramentas que
poderão ser utilizadas, citei apenas algumas e

muito rapidamente apenas para que vocês
possam ter conhecimento e posteriormente
se aprofundar mais.
Programação Neurolinguística - PNL
Gostaria de falar um pouco sobre como
nosso cérebro funciona, estudo da
neurociência, pela qual sou apaixonada. Qual
a diferença entre uma pessoa que se
considera bem sucedida e outra que não se
considera bem sucedida?
Interagimos com o mundo através das
emoções. Não é difícil perceber quando uma
pessoa está chorando, rindo, triste, alegre,
com medo e com raiva. As emoções
provocam manifestações comportamentais e
ajustes fisiológicos que na maioria das vezes,
podem ser percebidos e entendidos pelo seu
interlocutor.
O mundo real é diferente do mundo
percebido? Para a neurociência a resposta é
sim, duas pessoas percebem o mundo de
maneiras diferentes. Esta percepção está
relacionada com a forma que cada pessoa
traduz suas experiências, como ela lida com
cada uma delas. É por isso que temos
pessoas que adoram falar em público e
outras que morrem de medo só de pensar
em subir em um palco, percebemos essas
diferenças em todas as experiências em
nossas vidas. As experiências são traduzidas
em emoções, positivas ou negativas.
Todas as emoções são em essência
impulsos, legados pela evolução para uma
ação
imediata,
para
planejamentos
instantâneos que visam lidar com a vida. A
própria raiz da palavra emoção é do latim
movere – “mover”. Foi acrescido o prefixo
”e” e ela passou a significar afastar-se.
Portanto, emoção indica movimento e ação.
São essenciais para a vida, pois através delas
é que nos expressamos para o mundo.

Cada emoção desempenha uma função
específica que determina uma gama imensa
de tendências para agir. A seguir encontramse descritas as cinco emoções primárias.
O amor é uma emoção primária voltada
para a reprodução e preservação da espécie.
A alegria é uma emoção positiva, é um
impulso para a vida, motivação para
continuar.
A raiva é uma emoção voltada para a
defesa e ataque, sobrevivência do indivíduo.
A tristeza é uma emoção voltada para
um ajustamento de perdas ou de decepções
importantes.
O Medo está voltado para a nossa
proteção, ele é muito útil em situações de
ameaça e perigo, pois dispara respostas
fisiológicas e comportamentais, que deixa
todo o organismo em alerta, pronto para
reagir se for preciso. Está relacionada à
sobrevivência do indivíduo.
Como interagimos com o mundo
através de nossas emoções, é importante
entendermos cada uma delas. No coaching
trabalhamos com o futuro, com um desejo
do coachee, com um sonho que ele quer
realizar e até hoje por algum motivo que
geralmente desconhece ainda não conseguiu.
É comum descobrir nas sessões que apesar
do coachee ter como objetivo a mudança de
vida, ele ao mesmo tempo tem medo dela. O
que é natural esta emoção tem como
objetivo nos proteger e situações de
mudanças disparam um alerta, um terreno
desconhecido.
Os estímulos poderão ser externos ou
internos. Qualquer informação como, uma
imagem, um som forte, um local muito alto,
uma sala escura, um pensamento negativo,
uma
situação
constrangedora,
uma
experiência envolvendo um acidente, entre
outras, poderá converter-se (direta ou
indiretamente) em um estímulo do medo.

Cada pessoa tem sua razão para sentir medo.
Quando temos um sonho e não
conseguimos realizá-lo é importante
identificar o que nos mantém no estado
atual e quais são as barreiras que nos
impedem de mudar.
Uma mulher pode ter como objetivo
emagrecer e apesar de já ter tentado várias
dietas, exercícios ela não consegue eliminar o
peso desejado. Podemos descobrir em uma
sessão que ela começou a engordar para
evitar o assedio dos homens, por exemplo.
Inconscientemente por não saber lidar com
esta situação acabou engordando e assim
resolvendo o problema do assedio e criando
outro problema. Este é um pequeno
exemplo, como somos únicos, cada
indivíduo tem o seu processo particular.
Considerações Finais
O processo de desenvolvimento
pessoal e autoconhecimento são necessários
para atingirmos nossa excelência pessoal e
profissional.
Será necessário descobrir a origem dos
bloqueios e a partir daí curá-los com as
técnicas das quais já citei algumas e neste
momento traçar um plano de ação para
atingir a meta. Em todo plano de ação, serão
analisados os pontos positivos, pontos
negativos, o que poderá dar errado, o que
poderá fazer com que você desista, quem
será afetado e como você irá lidar com cada
um desses pontos. Para o sucesso do plano é
imprescindível
muita
honestidade
e
confiança entre o coach e o coachee para
que sejam avaliados todos os pontos e
encontradas as formas de se lidar com eles.
Durante o processo lidamos com
nossos medos, com nossas crenças,
descobrimos novos caminhos, voltamos a
nos amar e a nos respeitar. Tudo de uma
forma rápida, gostosa e sem sofrimento. A
partir desse ponto, estamos prontos para

novas escolhas e neste momento com
consciência. Com sabedoria de onde
estamos e para onde queremos ir. Agora,
imagine tudo isso sendo apreendido desde
pequeno, quanto tempo, quantas desilusões,
quanta energia seria economizada e
direcionada para seguirmos em nosso
melhor, conquistando nossos sonhos. Já
imaginou este planeta com seres humanos
felizes, conscientes, respeitando o seu
espaço e respeitando o espaço do outro?
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Resumo
O artigo apresenta algumas reflexões identificadas como necessárias à Educação de Adultos.
Repensar estes que buscam trazer à pauta conhecimentos e reconhecimentos de como o adulto se
apresenta hoje. Um adulto complexo que, por vezes, não assume sua condição de adulto, por
vezes se comporta como um adolescente, incompleto ou inacabado nas suas articulações não só
no espaço escolar, como no de trabalho. Tal adulto pouco foi foco de estudos nas teorias de
educação contemporâneas. Por isso tem que suprir tais lacunas de conhecimento e discutir o
adulto do século XXI em busca de tornar mais efetiva a ação de docente de adultos. E identificar
como trabalhar os conteúdos em sala de aula para que a aprendizagem possa ocorrer.
Palavras-chave: Educação de adultos, imaturidade, aprendizagem, desenvolvimento.
_______________

Abstract
The article presents some issues that. I identify as necessary for Adult Education, which seeks to bring staff
knowledge and recognition of how the adult is today. An adult complex that sometimes does not assume their adult
condition, maybe have as a teenager, incomplete or un finish your joints, not only in school but also in their
workspace. Adult who was little focus on studies (in contemporary theories of education) and then be studied to
propose that we can supply such knowledge gaps discussing adult century, seeking to make more effective our action
of teaching adults. And how to identify the work content in the classroom so that learning can occur.

Keywords: adult education, immaturity, learning, development.
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Introdução
Hoje quem atua como docente, em
Instituição de Ensino Superior, detém a
formação acadêmica que habilita para
docência e soma-se à formação uma vivência
profissional voltada para a orientação de
adultos. Além dos conhecimentos razoáveis
e satisfatórios para desenvolver a ação de
docente, é importante que os profissionais
discutam sobre quem hoje, é o sujeito da
ação do professor na atualidade e este é o
aluno adulto.
Quem é hoje o adulto que se apresenta
em sala de aula? Está em busca do quê? Será
que os professores possuem a informação
ou o conhecimento que ele busca? Os
profissionais estão preparados para ofertar o
que ele busca numa sala de aula de adultos?
É importante colocar que a formação
acadêmica que capacita o desenvolvimento
da
docência,
hoje,
foi
adquirida
paulatinamente durante a ação profissional,
anterior inclusive ao objetivo de ser docente.
Isso se dá mais pela busca do conhecer, do
saber para atividade desenvolvida em
organizações não educacionais através de
uma ação de formação e desenvolvimento
dos profissionais que atuam nas salas de
aulas. Muitos destes trabalhadores só
tiveram a possibilidade de aprender o seu
oficio no próprio espaço profissional,
melhor colocando na sua atividade diária de
trabalho e/ou durante as oportunidades que
a organização disponibilizava ao seu
aprendizado. Em diversas oportunidades, o
profissional
desenvolveu
a
ação
organizacional e por atuar na área de
recursos
humanos,
treinamento&desenvolvimento,
capacitou
colaboradores e migrou para a sala se aula.
Tal exercício o estimulou refletir sobre a
construção do processo de aprendizagem
acadêmica por propiciar o aprendizado de

colegas de trabalho nas atividades
profissionais. Porém, quando se assume a
academia um profissional do mercado não
tem claro, os saberes que precisa dominar
apara ensinar o aluno adulto até entrar na
sala de aula. Este aluno é diferente dos
funcionários em treinamento.
Muitas das teorias de aprendizagem são
balizadas para crianças e jovens, não para o
adulto que hoje frequentam a sala de aula em
muitas instituições brasileiras de ensino. Tal
país carece de mão de obra qualificada como
se apregoa na mídia e nas empresas de modo
geral. Quando se gerencia a área de recursos
humanos a incumbência é buscar
profissionais no mercado de recursos
humanos, prepará-los para apresentar, quase
que de imediato, todos os resultados
esperados pela organização para aquele
posto de trabalho, mas na instituição de
ensino esse profissional vai inter-relacionar
com as mais diversas personalidades e
possibilidades. Sobre este tema Boutinet
(1989) coloca esta questão:
Falar sobre a educação na vida adulta
pode parecer aparentemente banal.
Com efeito, trata-se de reproduzir esta
normalidade com a qual uns e outros
se sentem comprometidos ou perante
a qual experimenta, quer um
sentimento de exclusão devido a
algum handicap, quer uma remota
recordação, considerando a idade
avançada. Mas, tal normalidade parece
próxima quando pensa ter atingido a
flor da idade, isto é, a plena
maturidade das capacidades pessoais e
o
pleno
exercício
das
responsabilidades sociais. Desse modo,
por trás desta expressão banal de
sentido comum vida adulta, há um
verdadeiro tratamento muito irregular,
pelo menos triplo: social, cultural e
psicológico confere à vida adulta em
geral, e ao ser adulto em particular,
conotações muito singulares conforme
os espaços vividos e os tempos

guardados na memória (BOUTINET,
1989:56).

Para preparar o adulto para o ambiente
de trabalho, no contexto do trabalho, basta
que ele seja selecionado adequadamente e
para isso é só testar e perceber nas
entrevistas e dinâmicas, como ele domina o
conhecimento. Mesmo nestes espaços, que
atualmente tem se reformulado em ritmo
efervescente, os adultos inseridos tem um
tempo de experiência para a assimilação e
acomodação dos seus conceitos aplicados à
prática da nova empresa. Porém o aluno
adulto diariamente é submetido a novas
informações e dele é esperado ou exigido a
assimilação e demonstração do aprendizado
ao qual ele não estava habituado. E, logo em
seguida, novas situações emergem e devem
ser incorporadas a sua ação. Pode-se
perceber aqui que no contexto profissional
“do adulto é esperado uma maturidade
profissional e do aluno uma maturidade
vocacional, para ambos essa maturidade
nunca é atingida, mas em continua
conquista”.

se deparam com novas ações que não
decodificam plenamente. Em fim, nem
sempre se sabem quem é este adulto com
quem interage diariamente e nem sempre se
atinge de maneira produtiva na ação
profissional. Por isso é importante reestudar
este adulto, atualizar a referência teórica que
reconhece o quanto a profissionalização
pode contribuir para a formação da
subjetividade, do pensamento crítico que
venha produzir. O retorno é esperado pelo
adulto – como para profissional, docente,
adultos de hoje.
No cotidiano se tem uma busca
constante de explicações sobre como o
“mundo” caminha, como se processa a
aprendizagem do adulto – como o adulto
aprende. O adulto renova-se, reestrutura-se
na busca do equilíbrio – faz uso da
aprendizagem para poder enfrentar o
contexto que se apresenta. Quem é o adulto
hoje, qual o seu padrão, qual a sua
perspectiva, qual o seu problema? Furlanetto
(2007) corrobora com as dúvidas quando diz
que:

Difícil de conviver tranquilamente com
esta situação, pois o ambiente organizacional
solicita que seus participantes se apresentem
preparados para as demandas empresariais,
sejam estas quais forem. Assim, as
circunstâncias solicitam que a empresa
prepare este profissional, ou ele mesmo
atualize seu conhecimento, quando não
encadeadas.

A investigação dos caminhos que os
adultos tecem para aprender tem
apontado que a aprendizagem de
adultos está ancorada na instabilidade
e na falta. Quando ele se vê deslocado
de suas certezas, busca outro patamar
de consciência que o coloque
novamente em uma região de conforto
(FURLANETTO, 2007:5).

Tem-se aqui uma questão: como
desenvolver uma ação assertiva tanto para o
profissional da área de recursos humanos
quanto para esse profissional docente? Ao
buscar conhecimento um professor, percebe
que boa parte dos estudos na área da
educação não tem como foco o adulto do
século XXI, este ambiente mutável, sem
modelos estruturados. Como consequência,
os docentes nem sempre estão capacitados a
“enfrentar a situação”, pois, com frequência

Deve-se identificar, especialmente nas
últimas décadas do século passado, o êxodo
da mão de obra feminina e a evolução
tecnológica
presente
no
trabalho
reformularam em muito as relações
profissionais e pessoais. Soma-se a este
contexto a mão de obra experiente sendo
convocada a não ceifar a sua vida produtiva,
já na primeira década do século XXI. Todos
interagindo e apresentando-se neste
ambiente ambíguo, onde, num passado
próximo, comportamentos eram corretos e

diferenciados (fumar, dirigir veículos que
consomem grande volume de combustível
entre outros). Muito do que se acreditava
certo está se reformulando. Boutinet (1989)
apresenta a discussão sobre o tema:

sugere a falta de percepção no aluno adulto,
mas isso é apontado pelos professores dos
alunos adultos hoje, eles apresentam uma
infantilidade que é bem apontada por
Boutinet:

A obrigatoriedade do trabalho dilui-se,
a sua duração diminui e fragmenta-se;
e se tem cada vez menos necessidade
de profissionais, logo de adultos para
realizar tarefas indispensáveis para o
funcionamento da sociedade. O
trabalho temporário, o trabalho em
alternância, o teletrabalho, o trabalho
por turnos, o trabalho em part-time
constituem tantas formas novas, que
na sua própria flexibilidade fazem do
emprego que os subentende um
espaço
geometricamente
muito
variável. A crise do emprego é também
uma crise subjetiva, que leva um
número cada vez maior de indivíduos
a recusar ter um emprego qualquer, de
se inserir numa condição seja ela qual
for. Ela é, sobretudo, a crise do seu
conteúdo na mutação maciça dos
ofícios para as profissões, destas
últimas para as ocupações de
contornos
hoje
dificilmente
identificáveis.
Tal
mudança,
atualmente bem identificável, levou M.
McLuhan a dizer de modo
premonitório, que esta na altura de
passar de uma sociedade de papéis
para uma sociedade de tarefas (1).
Observa-se finalmente, a crise do
estatuto do emprego que era
independente,
nos
anos
70
principalmente salarial, e hoje
diversamente contratual Boutinet
(1989:26).

A vida adulta situa-se sempre
esquematicamente entre duas idades,
sendo a primeira a da infância, que
atualmente começa numa juventude
sem fim, e a terceira a da reforma, ou
melhor, dizendo, do afastamento, que
pode também por sua vez prolongarse numa quarta idade, a da velhice. [...]
Esta segunda idade é a única que pode
reivindicar uma certa autonomia na
sociedade, a de um adulto com
responsabilidade, frente às funções
sociais que tem de assumir. Não é uma
idade imóvel, mas sim flutuante com
um aumento de experiência que pode
passar por fases criticas como a da
meia-idade,
combinando
indistintamente, em cada individuo
elementos de maturação e de
desestabilização
próximos
do
fenômeno
da
imaturidade
(BOUTINET, 1989:45).

A discussão que se inicia questiona a
“Imaturidade do Adulto”, que não se mostra
pronto para as ações, quer profissionais,
pessoais, educacionais ou sociais. Estranhase, um adulto imaturo, mas é isso mesmo, há
muita imaturidade no Adulto que não pouco
alfabetizado e que não lê. A pesquisa suscita
estranhamento sobre este enfoque que

Ao observar este adulto do século XXI,
não é difícil perceber que, às vezes, parece
ser uma criança em sala de aula ou um
adolescente. Os “formadores” deste adulto,
precisam conhecê-lo melhor para conseguir
trabalhar bem com ele e obter resultados
nessa interação. Sabe-se que, mesmo sendo
uma criança, um adolescente por vezes em
sala de aula, é cobrado como adulto pela
sociedade. É cobrado a apresentar modelos
aos mais jovens. Qual modelo ele poderá
apresentar se ainda não reconhece um
modelo para si?
Percebe-se que os modelos devem ser
reestruturados, pois a mudança é constante
diariamente os contextos mudam e aluno e
professore precisam se alinhar e alinhavar
novos processos de interação educacional. A
informação e a tecnologia muda em ritmo

superior a capacidade de assimilação de
ambos, mas o professor precisa fazer a
ponte para que ele assimile. Aqui se faz
necessário que o professor entenda melhor o
motivo ou o porquê o adulto não percebe
seu modelo como adequado, ele ficou a
margem. Essa defasagem se manifesta em
rebeldia, característica própria do jovem, que
persistindo dificulta que ele atinja um
patamar superior e consiga reconhecer um
modelo mais adequado ao contexto em que
está inserido.
É importante não perder de vista que
o professor, ao transmitir saberes em sala de
aula, transmite algo de seu, ou seja, ele deixa
transparecer na sua forma de falar, agir,
pensar, a sua criança, o seu jovem presente
nesse adulto exercitando sua atividade
profissional, esse viés, é um facilitador na
comunicação. Um adulto que ensina um
adulto faz a ponte entre o passado e o
presente para transportar ao futuro, mesmo
este sendo algo desconhecido, pode ser
imaginado e poderá mudar o aluno adulto,
mas não há nada que possa garantir isso
como certo. A estrutura social e pessoal, que
se pode imaginar é algo mutável. Não há
mais rotas imutáveis, elas se transformam e
perdem a forma já estudada e pensada. A
todo o momento, os contextos sociais
transformam os valores já associados. Sendo
assim, o adulto que imagina, que sonha com
o seu futuro e o busca, em dado momento
toma consciência que o sonho a ser atingido
não é mais tão significativo, como parecia
inicialmente; ou não tem mais o valor que
lhe foi atribuído no inicio da busca, pois o
contexto já não é mais o mesmo.
Percebe-se que o mundo profissional
hoje coloca o adulto numa situação de quem
deve aprender sempre. Mesmo aquele que
ensina se denuncia como um ser deficitário,
quando não sabe efetivamente para que e
para quem ensina. O conceito de eterno
aprendiz cabe, também, ao professor, por
ser este um adulto do século XXI, que não

sabe claramente o que se vai conseguir com
o aprendizado e se o mesmo terá lugar
significativo neste mundo mutável. Tal
insegurança se torna cada vez mais profunda
e mais evidente na medida em que o adulto
percebe que hoje o contexto mutável requer
uma aprendizagem interminada, visto que
tudo muda. Dessa forma fica impraticável o
estar pronto para qualquer situação, em
especial uma situação profissional. Hoje as
atividades estão envoltas em tecnologia, algo
em constante mutação para tornar a vida
mais confortável, e por isso desejada por
todos. Para atingir esta vida confortável, é
muito comum as pessoas perderem o pé do
seu contexto, questionando os seus valores
adultos e os considerando pertencentes a
fase infantil.
Os textos de Boutinet (1989) sobre a
imaturidade da vida adulta coincidem com
os de Danis e Solar (1998:32) quando
discutem a aprendizagem e desenvolvimento
dos adultos. Eles apontam que no adulto
existem três fatores: “o social, o cultural e o
psicológico, e estes se encontram em
“tempos”
diferenciados”
não
necessariamente possíveis de se conciliar.
Culturalmente, a globalização, apresentou
nos anos 80, promessas idealizadoras que,
em curto espaço de tempo mudou os valores
organizacionais e pessoais. Socialmente,
exigiu responsabilidades que muitas
empresas não conseguiram alcançar, como
se não fosses gerenciadas por adultos que
não conseguem gerir satisfatoriamente os
âmbitos tanto profissionais quanto pessoais.
Assim, este ser inseguro, carregado de culpa
pelo não saber, acredita-se sem base
profissional, se sente desmoralizado por falir
com e como a empresa. Como é possível ser
seguro se tudo se reformula, se não há
parâmetros palpáveis e constantes? Qual o
adulto que convive neste quadro e se mostra
tranquilo frente as suas responsabilidades?
Difícil, pois no mundo mutável da
atualidade, nunca sempre se está preparado e

mesmo que haja preparo a complexidade das
circunstâncias diárias não param.
No início do século passado, ser adulto
poderia ser algo “bom”, menos inseguro, os
riscos eram menores. A exclusão dos
“sistemas” ocorria para o adulto que não
conseguia responder ao contexto, apenas
para esses indivíduos o fator psicológico
ficava prejudicado. A exclusão ocorria no
esquema social; emprego, família entre
outros. O novo milênio apresenta nova face,
os adultos encontram-se incompletos em sua
capacitação para a vida.
O adulto, com o qual o professor
convive em sala de aula, na maioria, é
alguém que se lança na vida profissional sem
muita consciência da mesma; desenvolve
atividades nem sempre correlacionadas a sua
formação acadêmica/técnica ou que não
requeira
formação
específica.
Em
decorrência, ele está em sala de aula em
busca de algo que nem ele identifica ou
reconhece claramente: estudar o que, para
quê ou por quê? Não visualiza o motivo que
o levou de volta à escola, goza de
sentimentos contraditórios diante desta
situação. Reconhece que aprender é
fundamental, mas não visualiza onde utilizar
o aprendido, como e nem porque. O
sentimento de revolta, uma característica
clássica do jovem atual, se apresenta de
forma contraditória, um rebelde que não
sabe reconhecer a causa. Atualmente a vida
adulta é desestabilizada e requer uma
abordagem interdisciplinar.
As diversidades atribuídas à vida adulta
do
século
XXI
seriam
a
não
correspondência entre os fatores e as fases
das idades, aceitas anteriormente para se
praticar aprendizado, formação entre outras.
Percebe-se certo receio de se tornar adulto,
quando esta posição se relaciona à idade
somente. A idade não é vista como fator
preponderante, é algo que pode prejudicar

em alguns contextos como no aspecto do
trabalho, e das relações sociais entre outras.
A idade é um tabu mal reconhecido e em
metamorfose. O medo de se tornar adulto
cria um sentimento ambivalente, ele é
intermitente; uma hora se quer ser adulto e
responder como tal, em outro momento é
melhor que não seja. Há uma nova
configuração para a dita vida adulta atual.
O contexto de sala de aula tem
mostrado um adulto diferente do que se
apresentava no passado como nas décadas
de 70/80. “Ontem”, o adulto era um
conquistador, alguém orgulhoso de sua
autonomia. Hoje a instabilidade é crescente,
as perspectivas são oscilantes e os problemas
diversos. É alguém que caminha com
fragilidade em uma cultura indeterminada e
de incertezas. Convive com crises que fazem
frente as suas ações, ao trabalho, à profissão
e se frequentemente vê obrigado a dar
sentido a sua vida, como se espera de um
adulto.
As situações de vida adulta,
características da sociedade pós- industrial,
apresentam,
em
sala,
um
aluno
adulto/jovem, envolto em suas atividades de
trabalho e de casal; associação que sugere
socialmente facilitar a aceitação das
responsabilidades, e um ou outro adulto de
meia idade que, nem sempre, conta com
uma boa visão da sua trajetória pessoal e
profissional, com características bem
diferentes do passado.
Observa-se que, mesmo em crise, o
adulto continua a adaptar-se, mas sugere que
está perdendo a flexibilidade para tal
adaptação. A situação se mostra difícil, pois,
são tantas normas sociais que não favorecem
efetivamente. O adulto percebe-se mal
reconhecido, pode crer que a idade não se
separa da identidade, mas pode-se observar
um ser com uma identidade flutuante – que
busca perder a identidade.

Além de reconhecer este adulto
inacabado em sala de aula, o professor devese tomar conhecimento do quanto ele dá
importância ao motivo que o leva a aprender
e qual retorno perceberá com esta ação. Este
aluno adulto precisa sentir que o professor
se importa em conhecê-lo e em fazer uso da
sua experiência para otimizar o seu
desempenho, para que se concretize o seu
aprendizado efetivamente. Essa correlação
dessa percepção do aluno com situações
reais e contextualizadas determina a
utilização do seu conhecimento ou
informação na motivação do seu
aprendizado. Sobre esses processos de
aprendizagem Danis e Solar (1998) faz as
seguintes considerações:
Um segundo conceito chave da
aprendizagem de desenvolvimento,
juntamente com o de conteúdo, tem a
ver com o processo de aprendizagem.
Enquanto que o conteúdo pode ser
visto
como
o
produto
da
aprendizagem, quando os saberes são
passados pelo filtro do sentido, o
processo refere-se às modalidades que
permitem essa aprendizagem. Entre as
modalidades destacadas, nota em
primeiro lugar, a experiência. É ela,
com efeito, que valida o sentido dos
conteúdos. Um conteúdo desajustado
em relação à experiência inibirá a
aprendizagem
e
bloqueará
o
desenvolvimento (DANIS E SOLAR,
1998:3).

A aprendizagem deve promover o
desenvolvimento de competências e mesmo
reformular comportamentos, porque é algo
buscado pelo adulto que “vive” sua
aprendizagem. Na sua formação, o adulto
vai poder tirar da sua própria experiência de
sala de aula as significações e capacidades
inéditas para a sua adaptação ao contexto,
assim sugere querer ser percebido como
alguém que dirige o seu saber, suas ações.
Em sala de aula, a passagem da
educação para a formação ocorre ao

promover
o
conhecimento
e
o
aperfeiçoamento deste adulto que às vezes
pode se sentir “velho de mais” para
aprender. A ideia de ser tarde para aprender
não só decorre da idade, mas também de
uma educação inicial de pouco valor para a
atuação profissional atualmente se deve
continuar aprendendo ou reaprender para
concluir a formação que carrega ou que
possui.
O aluno adulto é um indivíduo que
precisa dirigir seu aprender, ele busca
superar o desgaste de ser alguém em
constante formação. Ao voltar à escola ele
busca de uma acomodação entre responder a
expectativa própria a do professor e ao
mercado de trabalho em mutação. Isso
requer dele, um adulto reformulado,
melhorado, característica observada no
aluno adulto, que vive na cultura de atender
o projeto de outros que pré-definiram a sua
busca por melhores resultados. Junto a esta
situação de estar em busca de concluir algo,
tem aquele adulto com iniciativa na sala, ou
seja, que tem vontade, se insere, e resolve
independente de todas as contradições, ou
da ótica de vida do século XXI, mas, uma
parte significativa desses alunos adultos,
apáticos só assistem, inertes e sem vontade.
De acordo com a realidade nomeada
por Bauman (2007) “uma vida líquida”, na
qual o adulto se reformula, participa
compulsoriamente, mas nem decodificar
claramente o contexto para apresentar
respostas favoráveis. Esta realidade diluída
promove no adulto um repensar a vida
profissional, um perceber que ela finda antes
de se estar pessoal, profissional e
financeiramente preparado para responder a
tal projeto. Ele é alguém que não sabe quem
é, e o que faz efetivamente num banco de
sala de aula. Os professores precisam estudar
melhor como este aluno aprende para
possibilitar um entendimento do seu
contexto possibilitar um aprendizado que
favoreça esse adulto. S respeito dessa

abordagem Furlanetto (2007) faz algumas
considerações:
Aprender com a experiência significa
ser tocado e afetado pelo fugaz, pelo
acontecimento, e reconhecer esses
momentos, poder ficar um pouco com
eles e saborear estes instantes que não
se situam exclusivamente no território
do conhecido, como também lançam
em novos espaços. A experiência
assusta, pois não permite o olhar à
distância, ficar em lugares protegidos,
ela arrebata e cobra a entrega, mesmo
que momentânea (FURLANETTO,
2007:5).

Essas colocações do autor provocam
reflexões, a formação do docente ocorre
também em sala de aula e é algo em
constante transformação e desenvolvimento
diante de tal contexto. Dentre outros autores
Ulrich (2011) discute o trabalho do docente
como a de um artífice da vida humana. Ele
aponta os prováveis motivos pelos quais
esse profissional trabalha, mas indica a
possibilidade de não só o decente fazer esta
opção:
Ninguém se torna um músico,
professor, cientista, carpinteiro, dentista,
contador ou gerente melhor sem se forçar a
sair da zona de conforto. A única maneira de
evitar os retrocessos e decepções inerentes a
esse território desconhecido é experimentar
coisas novas. Se você está fracassando é
provável não esteja se reforçando o
suficiente. Na vida o fracasso deve ser
decepcionante. Se não houve uma decepção,
no trabalho que você tentou executar e
fracassou é porque ele não era importante
para você. Um líder já treina os seus
liderados se decepcionarem no fracasso caso
não atinjam a vitória. A decepção significa
que eles estão trabalhando com coisas que
importam muito para eles (ULRICH,
2011:7).

Considerações Finais
A indiferença em que muitos alunos
adultos se encontram a perplexidade, o
desapontamento diante da complexidade do
mundo é embasado pela sua vivencia, a sua
história traduz uma trajetória difícil e sem
saída, e se neste contexto não tiverem uma
resposta eles não saberão mais o que fazer.
O professor precisa perceber que esses
alunos perderam de vista que o contexto
globalizado confunde mais que esclarece. As
exigências aos seus olhares são intangíveis e
se torna difícil definir uma rota, estabelecer
um objetivo, em uma cultura de projetos que
outros desenharam para si.
As reflexões embasadas nas vivências e
leituras de mundo, a forma de ver e sentir as
experiências vividas alem de identificar a
interação do docente de adultos demonstra a
sua preocupação em estimular os aprendizes
adultos em formação constante. Mostra que
ele os conscientiza da realidade do século
XXI como possibilidade viável para as
pessoas se empenham em aprender com o
que os cerca.
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Resumo
A melhoria nas formas de gestão das Organizações sem fins Lucrativos ganha relevância à
medida que aumenta seu número e a importância do seu trabalho. A eficácia e eficiência da
gestão das mesmas interessam tanto aos financiadores diretos como a toda sociedade. Com o
objetivo de conhecer melhor a forma em que são geridas fizemos uma pesquisa qualitativa em
seis organizações que atuam em diferentes segmentos sociais. A pesquisa consistiu na realização
de entrevistas com gestores e representantes destas organizações. Pudemos constatar que os
gestores precisam utilizar adequadamente as funções gerencias clássicas para administrar de
forma competente os recursos disponíveis e alcançar os resultados pretendidos, assegurando,
assim, a sobrevivência e crescimento dessas organizações.
Palavras-chave: Terceiro Setor, Gestão, Funções Gerenciais.
_______________

Abstract
The relevance in the way nonprofit organizations are managed grows in direct proportion as its numbers and the
social importance of their work grow. The effectiveness and efficiency of their management concern direct lenders and
society as a whole. In order to better understand the way they are managed we undertook a qualitative research on
six such organizations in different social segments. The research consisted of interviews with managers and
representatives. We realized that managers need to use properly classical managerial functions in order to
administer competently available resources and achieve the desired results, thus ensuring survival and growth of
these organizations.

Keywords: Third Sector, Management, Managerial Functions.

_______________
1. Introdução
Atualmente o campo da gestão nas
organizações sem fins lucrativos tem sido
um dos temas que mais preocupam
profissionais da área da Administração. Isso
se deve às demandas sociais que tais
entidades enfrentam no seu dia a dia. A
complexidade dos problemas sociais e as
diferenças sociais que penalizam parte
significativa
da
sociedade
brasileira
demandam destas organizações um novo
modo de olhar a realidade social e de
encaminhar soluções, que contribuam para
reduzir as diferenças e oferecer a população
uma vida mais digna. Contudo, não basta
apenas mudar a maneira de olhar a realidade
social, mas também buscar uma nova
compreensão da gestão para garantir a
sustentabilidade
dessas
organizações,
adotando métodos gerenciais que possam ir
de encontro às necessidades organizacionais,
tornando sua ação mais eficaz na vida das
pessoas que pretendem beneficiar. Desta
forma será possível mobilizar pessoas e
garantir os recursos financeiros necessários,
além de manter aceso o compromisso e a
paixão que os fundadores promovem. Em
face destas reflexões e do cenário
apresentado, a pesquisa pretendeu verificar
se haveria um modelo especifico de gestão
para as organizações sem fins lucrativos.
O desenvolvimento social exige que as
pessoas adotem uma visão nova, sistêmica,
redefinindo-se
responsabilidades
e
adquirindo conhecimento, numa sociedade
em que crescem as parcerias entre diferentes
empresas e as organizações buscam
desenvolver ações de interesse público. Vale
ressaltar que as organizações têm
complementado ações de responsabilidade
do poder público e sua atuação é de suma
importância para a sociedade, propiciando
oportunidades para crianças, jovens e
adultos, intervindo na educação, capacitação

profissional, inclusão no mercado de
trabalho, além de apoio psicológico e a
tentativa de resgatar a estrutura familiar,
entre outros objetivos.
Este artigo apresenta na Seção 2 os
conceitos históricos das organizações sem
fins lucrativos. Na Seção 3 é definido o
conceito da gestão, a importância das
funções gerenciais na gestão e o papel do
gestor. A Seção 4 apresenta a metodologia
utilizada na pesquisa. A Seção 5 mostra o
resultado da pesquisa realizada em seis
organizações e finalmente a seção 6
apresenta as considerações finais deste
trabalho.
2. Origem das Organizações sem fins
Lucrativos
Esta seção apresenta a origem das
organizações sem fins lucrativos e os fatos
relevantes que possibilitaram o surgimento e
crescimento dessas organizações.
2.1 Surgimento do Terceiro Setor no Âmbito
Mundial

Neste trabalho usamos a conceituação
de que o Primeiro Setor é constituído pelo
Estado, representado pelas prefeituras
municipais, governos dos estados e a
presidência da república, em resumo pelo
“setor público”. O Segundo Setor é o
mercado, constituído pelo conjunto das
empresas que exercem atividades privadas,
ou seja, atuam em beneficio próprio e
particular. O Terceiro Setor é um termo
usado para fazer referência ao conjunto de
sociedades privadas ou associações que
atuam no país sem finalidades lucrativas, que
tem como objetivo prestar serviços de
caráter público. Podemos então dizer que
nesse setor encontram - se todas as
entidades conhecidas como filantropias, de

caridade, ligadas as igrejas, fundações e as
ONGs, entre outras.
Segundo Tenório (2002) as entidades
do Terceiro Setor, “não fazem parte do
Estado, nem a ele estão vinculados, mas se
revestem de caráter público na medida em
que se dedicam a causas e problemas sociais
(...)”.
O surgimento das organizações do
Terceiro Setor ocorreu na Inglaterra, em
1601, no qual a Rainha Elizabeth I
constituiu uma legislação para organizar o
combate à pobreza, que era feito com
recursos obtidos dos impostos pagos pelos
Estados. Todavia esse documento, o
“Estatuto dos Usos Caritativos”, foi
implantado na Velha Inglaterra e teve grande
influência na Nova Inglaterra, parte do que
iria formar mais tarde os Estados Unidos da
América. A carência de recursos e
instituições formais sentidas pelos novos
imigrantes, além de pouca confiança em
governos, ajudou a criar nos EUA um setor
filantrópico. É importante ressaltar que na
década de 70 os Estados Unidos começou a
utilizar a expressão Terceiro Setor originouse do inglês “third sector”, para identificar
essas organizações. Enquanto isso na
Europa Continental, tais organizações
assumem
a
conotação
de
“não
governamentais” destinadas a promover
projetos de desenvolvimento social. Já na
França, entre 1791 e 1901, as organizações
passavam por momentos de hostilidade
advindos de outros setores, nas quais eram
considerados ilegais. As associações
francesas tornaram-se legais no final do
século XIX devido às modificações das leis
do país. Na Itália, as entidades voluntárias
sofriam com um estado burocrático suspeito
e também com uma igreja de estilo
resistente. No início do século XX, os
conceitos em relação a essas instituições
foram mudando, devido à permissão da
igreja e mudanças para adquirir a
formalidade.

O crescimento das organizações sem
fins lucrativos sintetiza um marco primordial
em todo o mundo, no qual Salamon citado
por Madruga (1996) destaca como
Revolução
Associativa.
As
pessoas
começaram a se conscientizar que era
necessária a formação de instituições com
objetivos totalmente sociais, em prol dos
necessitados. No Brasil, as organizações
inicialmente chamadas de entidades
assistenciais, surgiram desde a colonização
do Brasil. A partir dos anos 50 e 60 grande
parte das organizações nasceu da força e
expansão do sindicalismo brasileiro,
denominadas
Organizações
Não
–
Governamentais – ONGs.
Nos anos 70 o fenômeno “Terceiro
Setor” ocorreu de forma expressiva e
significativa na sociedade brasileira, ou seja,
nortearam-se no Brasil protestos e
manifestações contra o processo de ditadura
militar e ao mesmo tempo a reivindicação
aos direitos sociais. Com isso propiciou o
surgimento de movimentos que buscavam
ajuda mútua para garantir os direitos e
consequentemente resultando em cidadania
e solidariedade a todos. Nos anos 90 o
interesse por esse setor cresceu, passou a ser
realizado um estudo mais aprofundado
através de centros de excelência como as
Universidades Johns Hopkins e Harvard
Business School. Neste período o cenário
das organizações sem fins lucrativos latinos
americanos se altera completamente, estas
passam a viver a mais grave crise econômica
desde que foram criadas. A mudança na
forma de financiamento alterou a atuação
das mesmas, a escassez de recursos das
agências de cooperação internacional1, criou
um cenário que levou a necessidade de
gerarem recursos próprios e lutarem pelo
acesso aos fundos públicos. Houve a
necessidade
de
alterarem
seus
1

Agência de Cooperação Internacional são
organismos que atuam junto à promoção de
cooperação bilateral e multilateral.

procedimentos para sobreviver, e buscar a
autossuficiência financeira.
Para fortalecer essa atuação Tenório
diz: “Num espaço de tempo muito curto, o
mundo se viu diante de problemas globais
cujas soluções agora dependem da
capacidade de articulação de um espectro
mais amplo de agentes sociais” (2001, p.12).
Nesta mesma época surgem então as
“parcerias” que se integram, ou seja, o
Estado, o mercado e as organizações sem
fins lucrativos. Através dessa parceria tornase possível à mobilização de recursos para
iniciativas de interesse público. Nesse
momento o Estado adquire personalidade
representativa e começa a observar as
organizações sem fins lucrativos de uma
forma mais amistosa, tendo por objetivo
fundamental utilizar inúmeras ferramentas
inovadoras para tentar resolucionar as
diversidades existentes no âmbito social.
Esse momento, de apoio do Estado, faz
com que o mercado passe a ter uma visão
diferenciada perante as organizações sem
fins lucrativos, pois visavam somente o
“lucro”, e a partir de então passaram a ver
essas organizações com outros olhos.
Dirigentes, gestores e diretores passaram a
investir mais recursos na área social.
Não podemos esquecer que na década
de 90, o Terceiro Setor brasileiro, apresentou
como marco um projeto “Ação da Cidadania
contra Fome, a Miséria e pela Vida”,
idealizado pelo sociólogo Herbert de Souza,
o Betinho2. Sempre acreditou nas pessoas e
achava que com a organização da sociedade,
mesmo que de modo simples, era possível
mudar a realidade do país. As empresas só
valeriam a pena se tivesse como objetivo
mudar a vida das pessoas. Herbert de Souza
foi um dos responsáveis pela mobilização
2

Segundo Ibase, o arquivo de Betinho está no
Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

em torno da luta contra a Fome e a Miséria
no Brasil, além de fundador do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
- Ibase.
3. Papel do Gestor
O gestor deve garantir os resultados
por meio da melhor aplicação dos recursos
disponíveis,
além
de
apresentar
características essenciais para que possa
desempenhar adequadamente o seu papel,
sendo elas: facilidade na comunicação,
liderança, capacidade de analisar o contexto
interno e externo, pensar o futuro de forma
estratégica, além das habilidades de viabilizar
e estimular a equipe, poder de negociação e
de convencimento, capacidade de tornar a
gestão transparente. Para Hudson (1999), até
a metade da década de 70, administração não
era muito usada pelas pessoas ao referiremse a organizações do Terceiro Setor. Era
vista como parte do mundo dos negócios, e
não para organizações voltadas para valores
com características sociais. Este ponto de
vista mudou com o crescimento do Terceiro
Setor, que passou a necessitar de mão de
obra cada vez mais qualificada. De acordo
com Tenório (2002), para superar os
desafios que podem ameaçar a existência de
uma organização sem fins lucrativos, estas
tem que adotar novos instrumentos de
gestão utilizando conhecimentos, habilidades
e atitudes que assegurem o cumprimento
dos objetivos organizacionais. Para o autor
acima citado, as funções essenciais ao ato de
gerenciar
(planejamento,
organização,
direção e controle/avaliação) não podem
existir independentemente uma da outra
“porque representam a totalidade do
trabalho do gerente”. O que se alcança é
“uma gestão moderna que busque otimizar
os recursos disponíveis a atender às
expectativas da sociedade”. Para Cunha
(2011, p.81), “administração é o método do
emprego eficiente de todos os recursos

disponíveis (físicos, financeiros, técnicos e
humanos) objetivando alcançar os resultados
esperados”. Como uma empresa privada, as
organizações sem fins lucrativos devem ser
bem gerenciadas, do ponto de vista dos
recursos humanos, financeiros e materiais
para o bom desenvolvimento dos projetos,
programas e conquista de novas parcerias
para sua sustentabilidade. Na gestão todos
os setores estão envolvidos, dentre eles,
funcionários, conselheiros, apoiadores e
parceiros. Sem esta parceria as tarefas do dia
a dia, estarão sujeitos a enfrentar vários
problemas ou deixar de ser realizadas.
“Tratar todos os colaboradores e suas ideias
com atenção, dando-lhes autonomia e
reconhecendo suas iniciativas e realizações”
(Diretoria Unibes, 2012, p.15). É necessário
que o processo seja participativo e que
receba contribuição de todos. O gestor
deverá analisar a realidade social, econômica
e política, além de identificar as forças
atuantes desses campos, pois, são grandes
influências na implantação do projeto e na
prestação de serviços que se pretende
realizar com a comunidade. Como observa
Tenório (2002), as ONGs “exercem a gestão
tendo por base a intuição e o bom senso,
carecendo de embasamento técnico em
administração”.
O autor acima citado ressalta a
importância da administração pelo fato de
que estas organizações são “grupamento de
pessoas e recursos – dinheiro, equipamentos,
materiais, informações e tecnologia – como
o objetivo de produzir bens e/ou prestar
serviços e, portanto passíveis de gerência das
partes que constituem, ou seja, deve-se haver
a preocupação em estabelecer ou interpretar
objetivos e de alocar recursos para atingir
uma finalidade previamente determinada”.
Sobre essa flexibilidade para as mudanças,
Cunha (2011, p.36) diz que estratégias
equivocadas, resistência a mudanças
inevitáveis, discordância de rumos na alta

direção, atritos e conflitos, são fatores
contributivos para o fim da organização.
3.1 A importância das funções gerenciais

Precisa-se entender dentro da gestão o
que significa planejar, organizar, dirigir,
controlar e avaliar as atividades e os recursos
de uma organização de forma equilibrada.
Utilizando essas funções corretamente, as
organizações terão seus recursos financeiros,
humanos e materiais bem alocados para se
alcançar os resultados pretendidos. A
gerência comprometida em atingir os
resultados, deve utilizar-se segundo Tenório
(2001), de quatro funções gerenciais
primordiais: planejamento, organização,
direção e controle/avaliação. O autor reitera
que essas funções devem ser entendidas
como um ciclo que se repete dentro da
organização. Segundo Tenório (2009, p.17),
“Gerenciar é a ação de estabelecer ou
interpretar objetivos e de alocar recursos
para atingir uma finalidade previamente
determinada”. De acordo com o autor acima
citado, utilizar-se das funções gerenciais, é a
única forma de sobrevivência das referidas
organizações. Contudo elas possuem um
grande desafio: avançar no campo da gestão
social. As funções gerenciais são primordiais
para o crescimento da organização,
transformando-se em valiosas ferramentas
para o gestor:
a. Planejamento - Decidir ou escolher
os objetivos organizacionais e
estabelecer estratégias para alcançálos;
b. Organização - Decidir que recursos
e atividades são necessários para
atender os objetivos, criar grupos
de trabalho, atribuir autoridade e
responsabilidade;
c. Direção - Direcionar as atividades
da
equipe,
comunicando-se,
motivando-os e dirigindo-os para

que se cumpram
estabelecidas;

as

metas

entrevista apresenta um índice de respostas
mais abrangente.

d. Controle/Avaliação - Estabelecer
padrões, medir o desempenho
planejado segundo critérios fixados
e assegurar- se de que seja atingido.

Segundo
Martins
(Revista
de
Contabilidade e Organizações FEARP/USP 2008) a análise e as reflexões estão
presentes nos vários estágios da pesquisa,
particularmente no levantamento das
informações, nos dados e evidências que
compõem os resultados parciais.

4. Metodologia
Buscando atingir o objetivo principal
desta pesquisa, utilizou-se um método
qualitativo
baseado
em
pesquisas
bibliográficas,
entrevistas
e
análise
documental para a execução do tema da
presente proposta. A pesquisa qualitativa
costuma ser direcionada e não busca
enumerar ou medir eventos e, geralmente,
não emprega instrumental estatístico para
análise de dados; seu foco de interesse é
amplo e dela faz parte a obtenção de dados
descritivos mediante contato direto e
interativo do pesquisador com a situação e
com o objeto de estudo. Neste tipo de
pesquisa é possível apreender elementos que
uma pesquisa quantitativa não fornece. O
roteiro construído norteou a entrevista e
ajudou a responder às questões formuladas
neste trabalho.
Para obtenção dos dados empíricos foi
aplicada uma entrevista semi - estruturada
para buscar respostas aos questionamentos.
De acordo com Colauto e Beuren (2006,
p.132) “a entrevista semi - estruturada
permite maior interação e conhecimento das
realidades dos informantes”. Esse tipo de
entrevista combina perguntas abertas e
fechadas, onde o informante tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema
proposto. As técnicas desse tipo de
entrevista têm como vantagem a sua
elasticidade quanto à duração e permite
profunda cobertura sobre o assunto. Ao
contrário dos questionários enviados por
correio que tem baixo índice de devolução, a

Estes instrumentos de pesquisa foram
utilizados de forma exploratória, com o
intuito de se obter um resultado eficaz.
5. Apresentação e análise dos resultados
Constatou-se no universo pesquisado
que nem todas as entidades utilizam-se das
funções gerenciais, o que confirma aquilo
que foi evidenciado no referencial teórico
pesquisado. O não uso das ferramentas –
planejamento, organização, direção e
controle/avaliação – comprometem a
eficiência e a eficácia de qualquer projeto
que venha a ser desenvolvido dentro da
instituição. As organizações pesquisadas
atuam em diversas áreas sendo que 100%
delas atuam também na área de educação.
Percebe-se grande preocupação dessas
organizações na educação. Segundo o
dicionário Aurélio, educação é o “processo
de desenvolvimento da capacidade física,
intelectual e moral da criança e do ser
humano em geral, visando à sua melhor
integração individual e social”. Identificamos
que todas possuem uma missão bem
definida, sabem claramente onde estão e
onde querem chegar, tendo como base a
capacidade
de
recursos
disponíveis,
humanos, financeiros e materiais. Todas
trabalham com mão - de - obra remunerada
e voluntária, aproximadamente 1.283 são
funcionários CLT e 561 são voluntários.
Estes números mostram o crescimento
acelerado do Terceiro Setor e cada vez mais
há necessidade dessas organizações serem

gerenciadas de forma técnica e profissional,
não sendo suficiente a sobrevivência da
entidade somente com voluntários. Nesse
sentido, Tenório (2001), aponta a
necessidade de profissionalização dos
indivíduos que atuam na área social,
sobretudo daqueles que desempenham
papéis gerenciais. Sugere-se que a
organização em parceria com o Sistema
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), ou outras empresas
que oferece este tipo de conhecimento,
propiciem cursos de capacitação aos gestores
das entidades ligadas ao Terceiro Setor.
Observou- se em quase todo universo
pesquisado,
a
preocupação
dessas
organizações terem em seus quadros de
funcionários pessoas capacitadas para
exercer as funções estabelecidas. Muitas
delas têm oferecido cursos, bolsas de estudo
em universidades para os colaboradores.
Nos cargos que englobam a gestão, os
colaboradores possuem formação superior
completo ou em andamento. Todos se
mostraram motivados nas funções que
exercem,
tanto
funcionários
como
voluntários. Segundo os entrevistados, a
captação de recursos ainda tem sido um dos
grandes desafios do Terceiro Setor. Mesmo
em meio a tantas dificuldades enfrentadas
têm alcançando resultados relevantes.
Percebeu - se uma maior dificuldade na
captação de recursos financeiros e humanos
nas entidades com menos tempo de
atividade, essa carência está diretamente
ligada à falta de experiência e conhecimento
dos
dirigentes.
Deve-se
estar
constantemente revendo e acompanhando
os processos organizacionais para que em
tempo hábil possa redirecionar os rumos, de
acordo com os objetivos estabelecidos.
Em todas as organizações pesquisadas
predomina a gestão participativa, pois
acreditam que enriquece o processo de
amadurecimento do grupo, além de trazer
grandes resultados para o desenvolvimento

da organização. Cinco das seis organizações
pesquisadas tem nos convênios com órgão
público a maior parte da receita. Apenas
uma organização tem no recebimento de
donativos diversos de doadores (associados)
a o maior percentual das receitas.
Constatou-se que a divulgação das
atividades é feita através de parceria com a
mídia, publicações em revistas, jornais e o
próprio site da instituição, sendo que apenas
três organizações, possuem orientação de
uma assessoria de imprensa. Segundo a
presidente de uma das organizações, uma
das decisões tomadas na mudança de gestão
foi o olhar exterior, ou seja, precisavam do
apoio de uma agência de publicidade para
ajudá-los na revitalização do nome,
posteriormente vindo a adotar um nome
fantasia.
O marketing dessas organizações tem
sido o da estratégia de mudança social,
propondo novos comportamentos, atitudes
e práticas na sociedade. Sabe-se que algumas
empresas fazem doações como estratégia de
venda, destinando parte dos recursos para
instituições. Há também empresas que
fazem uso da filantropia como promoção
institucional, estreitando laços com a
comunidade, governo e outros parceiros.
Não se pode esquecer que todas estas
atividades de marketing, em prol das
organizações sem fins lucrativos, refletem
fortemente em sua imagem despertando a
atenção e o interesse da sociedade. A
realidade atual requer do dirigente dessas
organizações conhecimentos técnicos, pois
cabe a ele criar mecanismos sólidos para a
sobrevivência e desenvolvimento da mesma,
deve-se ter uma harmonia entre o técnico e
o social. Conforme mencionado pela
presidente Maria Luiza d’Orey Espírito
Santo da Instituição Liga Solidária:
(...) Quando o nosso grupo assumiu,
em abril de 2006, já tínhamos,
portanto, algum conhecimento do
enorme desafio que teríamos que

enfrentar para que a Liga pudesse
continuar fazendo o que sempre fez:
vencer os desafios sociais específicos
do momento. Sendo assim, teríamos
que adequá-la aos novos tempos,
complexos e difíceis. Mudar para
proteger os valores essenciais de amor
e de compaixão que sempre a
nortearam, sem deixar de lado a
eficiência,
a
transparência,
o
comprometimento e a ética.

Percebendo essa necessidade a
organização trouxe um gestor com
uma
ampla
visão
técnica
começando pela reavaliação de
missão, visão e valores, em seguida
“trouxe vida” ao nome da
organização com o apoio de uma
agência de publicidade, sendo que
de Liga das Senhoras Católicas de
São Paulo, passou para o nome
fantasia Liga Solidária, que
atualmente tem ajudado muito na
comunicação com todos os agentes
externos. Verifica-se que as
mesmas dificuldades enfrentadas
nas organizações com fins
lucrativos, também são enfrentados
nas
organizações
não
governamentais que tem objetivos
atender as necessidades sociais das
pessoas. Nas palavras do atual
presidente da Unibes, Bruno
Laskowsky (2011), é mencionado a
nova visão que tiveram que adotar
devido as dificuldades e desafios
enfrentados:

Adicionamos um novo conteúdo de
políticas gerenciais aprendidas no
mundo
‘empresarial’
e
as
adaptamos/ajustamos para que fossem
assimiladas e melhoradas pela
Instituição (...). A nova visão que
imprimimos à entidade une gestão e
governança – alinhadas às melhores
práticas do mundo corporativo – ao
amor dos voluntários e dos que
dirigem a Unibes. Com isso, os

diretores
executivos
ganharam
sensibilidade social e os profissionais e
voluntários da área social adquiriram
ferramentas de gestão.

Observa-se acima que as políticas de
uma organização podem mudar conforme a
necessidade da organização, a essência é a
mesma, é necessário um período de
adaptação e ajustar as mudanças dentro do
processo que atualmente é executado.
Sabe-se que os pilares propostos pelas
boas práticas de governança corporativa são
a transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa. A
implementação das boas praticas de
governança corporativa possibilita uma
gestão. Na pesquisa realizada verificou-se
que mesmo nas entidades com menos tempo
de atividade, seus dirigentes têm presenciado
na prática a necessidade de se utilizar as
ferramentas gerenciais e ajusta-las a realidade
do Terceiro Setor. Abrir uma organização
sem fins lucrativos não é algo simples,
muitos querem, mas não reúnem condições
suficientes para isso, é como abrir uma
empresa e no caso de uma ONG os recursos
são escassos e deve-se ser eficiente para
fazer muito mais, com o pouco que têm, e
para que isso aconteça é necessário entender
do assunto e saber quais os desafios que o
espera. O inicio de qualquer coisa requer
muita dedicação e tempo disponível. É
possível dar inicio a abertura de uma
organização sem fins lucrativos, mas para
que ela não venha a naufragar, é necessário
começar certo, como por exemplo,
elaborando um “Plano de Negocio”. Na
elaboração do plano deverá conter:
a- Finalidade da instituição, o que
motivou os integrantes a escolher o
segmento;
b- Análise social, ou seja, qual o
benefício gerará e a quem irá
beneficiar, além de pesquisar qual a
ONG existente na região e os

programas, sua aceitação e alcance
que tem na região;
c- Verificar os pontos que requererá
maior atenção, principalmente a
localização e estrutura física as sede,
se
serão
adequadas
ao
desenvolvimento das atividades,
sempre
analisando
as
reais
necessidades do público que se
pretende atingir;
d- Quais as pessoas terão interesse em
financiar
as
atividades
da
instituição;
e- A instituição trabalhará com a
venda de produtos para viabilizar
suas atividades;
f- Estabelecerá contratos/convênios
com o poder público, sendo
necessário verificar as exigências
estatutárias e a forma de
constituição da ONG, além dos
requisitos para a isenção ou
imunidade tributária;
g- Somente os integrantes/dirigentes
serão suficientes, ou será necessário
contratar pessoas e por qual salário;
h- Contará com o trabalho voluntário,
de que forma;
i- Como será divulgada a organização,
para que fique conhecida entre a
sociedade;
j- Será necessário relacionar o
investimento necessário para dar
inicio as atividades, locação ou
compra do imóvel, equipamentos,
instalações físicas, entre outros;
k- Gastos com a formalização da
ONG;
l- Principalmente o Planejamento
Anual, ou seja, no primeiro ano de

vida relacionar as despesas
receitas mensalmente.

e

Verifica-se que um Plano poderá
agregar um inicio com uma base sólida e
evitar que futuramente esta instituição venha
fracassar. Não se sugere que o gestor seja
um especialista, mas que busque
conhecimentos, não adianta ter uma missão
boa e não ter uma transparência contábil,
através dela é que será garantido o
financiamento
para
as
atividades
desempenhadas pela organização. É
necessário saber como gerar negócios, como
extrair da sociedade recursos e devolver a ela
produtos e serviços.
6. Considerações Finais
No decorrer deste trabalho buscou-se
mostrar a importância de se aplicar as
ferramentas gerenciais nas organizações sem
fins lucrativos. Procuramos contextualizar o
surgimento do Terceiro Setor e os desafios
enfrentados,
mostrando
as
atuais
necessidades dessas organizações, sem
excluir o valor e a essência que elas trazem
desde o seu surgimento. Se na década de 70
tinha-se uma visão missionária – caritativo
que predominava, na década de 90 a visão
era outra, ou seja, atuação social, mas com
foco na gestão, despertando um grande
interesse por esse setor, a ponto de serem
realizados estudos mais aprofundados nas
universidades de renome.
As organizações sociais já não eram
mais vistas como uma ameaça, mas como
um parceiro para complementar as ações
que o poder público jamais conseguiria
realizar sozinho. Percebemos que à medida
que o Terceiro Setor crescia, o Estado foi
“cedendo espaço” para essas organizações,
criando a partir de então leis que vieram
agregar
valor,
reconhecimento
e
possibilidades para a continuidade das
atividades. Foi possível verificar a grande

influência que tiveram as igrejas através do
trabalho voluntário, pois foram os principais
fundadores dessas organizações que tem
mudado a vida de milhares de crianças,
jovens e adultos. O voluntariado foi
imprescindível para reunir e chegar até as
pessoas necessitadas, identificar suas
necessidades e transformar esses fatos em
ações que mobilizou não somente o poder
público, mas empresas privadas e indivíduos.
Pode-se dizer que os resultados obtidos
neste trabalho, cumpriram o propósito que
foi o de demonstrar a importância da gestão
nas organizações sem fins lucrativos. Temos
consciência de que os dados apresentados
não podem e nem devem ser generalizados,
mas terminamos este trabalho com a certeza
de que o processo desenvolvido pelas
organizações pesquisadas está dentro das
necessidades do Terceiro setor. Não existe
um modelo único de gestão a ser aplicado
neste perfil de organização. Contudo,
acreditamos que a forma como os métodos
gerenciais são aplicados é o que fará a
diferença para o sucesso da organização. Se
no inicio de sua existência houve uma
elaboração de um “Plano de Negócio”
provavelmente as chances de sua
permanencia na sociedade será grande. É
importante salientar que o trabalho
voluntário deve ser visto como um apoio
fundamental para o desenvolvimento da
organização, mas não é suficiente para
estruturá-la, exige dedicação e uso adequado
das habilidades e conhecimento dos
dirigentes.
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Resumo
Esta pesquisa procura detectar como os conhecimentos adquiridos na educação formal podem
contribuir para a melhora das condições de vida dos alunos do ensino técnico. Para responder a
esta questão está em desenvolvimento um projeto que investiga a possibilidade do egresso de
cursos técnicos de nível médio ascender socialmente e economicamente, por meio dos
conhecimentos técnicos e tecnológicos com os quais tem contato durante a educação formal na
instituição de ensino.
Palavras-chave: Educação formal, conhecimento, empreendedorismo.

_______________
1. Introdução
Pesquisas
acadêmicas
apontam
mudança nas condições de vida das famílias
de alunos, que após o ensino médio técnico
conseguem bons empregos, e assumem o
sustento de suas famílias, melhorando a sua
condição de vida. Diante da observação
surge um questionamento: Como os
conhecimentos adquiridos na educação
formal contribuem para a melhora das
condições de vida dos alunos do ensino
técnico? A partir das observações ao longo
de 20 anos tem se constatado que, os
conhecimentos adquiridos por intermédio da
educação
formal,
contribuem
significativamente para a transformação
profissional e pessoal, dos alunos, e cria
oportunidades a partir daí, para melhorar as
condições de vida da sua família.
Depoimentos de alunos tem sugerido que o
ensino técnico possibilitou a melhora do
meio em que ele está inserido seja através de
suas mudanças de atitudes compartilhadas
com as pessoas a sua volta ou por benefícios
materiais consequentes da sua ascensão
profissional ainda como estudante.
A educação é teoricamente considerada
por alguns autores otimistas como
Sacramento e Ferreira (2004) entre outros,
como o único caminho capaz de transformar
o
futuro
das
pessoas
limitadas
financeiramente. Assim ela é o único
caminho para que esta parcela da população
menos privilegiada faça parte de uma
sociedade reconhecida. O ensino técnico sob
a ótica do empreendedorismo educacional
explora uma Abordagem - linha de pesquisa
– e coloca nas práticas educacionais
propostas que buscam capturar a motivação
dos adolescentes para modificar atitudes e
comportamentos. No caminho dessas
investigações surge outra questão: O homem
é
realmente
produto
do
meio?

Questionamento provocador na escolha do
tema que se deu em virtude da observação
da experimentação profissional, da autora
como gestora em uma instituição particular
de ensino técnico e superior, ao longo de
vinte anos. Com um Projeto Pedagógico
bem estruturado e um corpo docente
adequadamente preparado, a instituição, ao
longo de sua história de 25 anos, lançou
vários profissionais no mercado que
obtiveram muito sucesso.
2.Caminho capaz de transformar o futuro
Parte considerável do corpo docente da
instituição pesquisada é composta por
profissionais jovens, egressos da instituição.
Jovens
sonhadores
e
audaciosos,
especialmente apaixonados por novos
desafios e novas tecnologias, foco da
instituição. Essas foram as características
que os levaram a atingir objetivos
profissionais e pessoais que, poderiam ser,
para alguns, consideradas inatingíveis como
ser professor na instituição na qual
estudaram. Eles souberam aproveitar a
oportunidade oferecida pela instituição para
se transformarem e crescerem.
O interesse em investigar esta realidade
foi despertado pela reflexão provocada pela
leitura do livro “O Cidadão de Papel”, de
Gilberto Dimenstein (2001). A abordagem
do autor fala de uma realidade difícil e
dolorosa, contrapondo-se às condições
oferecidas aos adolescentes nesta instituição.
Eles têm acesso a um nível de educação
avançado em recursos tecnológicos. Todas
as salas tem computador, data show, os
laboratórios são equipados com tecnologia
de ponta e os professores são
frequentemente atualizados.
A partir dessa observação surge a
questão: se o público de “O Cidadão de
Papel” tivesse acesso a esses recursos, que

propiciaram a mudança a esses jovens, eles
atingiriam o mesmo resultado?
De acordo com Sacramento e Ferreira
(2004), o homem pode evoluir por meio da
educação, e modificar o meio a partir dos
resultados obtidos. O meio pode ser
produto do homem, a partir do momento
em que ele tem a oportunidade de alterar o
meio no qual está inserido. Portanto, ainda
insiste a questão: o homem é capaz de
transformar o meio e ascender socialmente,
a partir de uma educação formal, específica e
direcionada? Saramago lança uma luz nesse
caminho.
O que sabemos dos lugares é
coincidimos com eles durante certo
tempo, no espaço em que estão. O
lugar estava ali, a pessoa apareceu,
depois a pessoa partiu, o lugar
continuou ali, a pessoa se foi. O lugar
tinha feito a pessoa, e a presença da
pessoa havia transformado o lugar
(José Saramago, 2000:42).

Assim, o acesso aos recursos
tecnológicos tanto transformam as pessoas,
quanto as pessoas transformadas contribuem
com a mudança do ambiente. Esse é o
resultado que se observa quando esses
alunos voltavam à instituição como
professores, pautados pela crença do
fundador da instituição de que, quando os
mecanismos de aprendizagem são oferecidos
e trabalhados de forma contextualizada, o
indivíduo sai do lugar em que está e
posiciona-se no lugar que merece.
A educação é uma constante
reconstrução ou reorganização da
experiência.
Ela
opera
uma
transformação direta na qualidade da
experiência. Ela, a educação, esclarece
e aumenta o sentido da experiência e,
ao mesmo tempo, a aptidão para
dirigir o curso das experiências
subsequentes (Dewey, 1979:83).

Na contemporaneidade, é importante
que a educação se adeque às tendências

impostas pela mídia/avanço tecnológico. A
cultura da internet está implícita no
cotidiano da maioria da população
adolescente. Na era digital os sistemas
educacionais se preparar para avaliar o
impacto da comunicação audiovisual e da
informática,
inclusive,
a
linguagem
eletrônica, usada para acessar tal universo.
Trazer para dentro da sala de aula um
ambiente próximo da realidade de mercado
de trabalho se faz necessário, pois as
empresas exigem dos egressos, experiências
práticas. Isso impulsiona a instituição
pesquisada a utilizar como um dos
mecanismos de avaliação o projeto
integrador que, propicia ao aluno elaborar
um trabalho utilizando-se de recursos
tecnológicos oferecidos em sala de aula,
viabilizando sua aplicação real.
São estabelecidas políticas para que
estes resultados sejam alcançados, sob a luz
das legislações vigentes e regidas pelas
normas dos padrões de qualidade, que se
colocam acima dos anseios pessoais do
corpo docente, coordenações e corpo
diretivo.
3. Objetivos
Obter dados e apresentar resultados a
cerca do desempenho dos alunos de uma
instituição de ensino técnico localizada na
cidade de Guarulhos. Analisar os dados a
partir da coleta, investigando se o sucesso do
egresso se dá por meio dos recursos
tecnológicos, do projeto arrojado da
instituição e da aplicação da didática
contextualizada, aplicada pelo corpo docente
diferenciado.
Compreender
os
motivos
que
conduzem os alunos ao sucesso quando
alcançam os seus objetivos, Há uma
constante preocupação em propiciar
condições necessárias para que os alunos
tenham argumentos para aplicar no seu

cotidiano, preparando-os
profissional.

para

a

vida

4. Metodologia e procedimentos
Na realização desta pesquisa, já foram
aplicados questionários e avaliações
diagnósticas junto aos alunos egressos e
concluintes dos cursos técnicos da
instituição, como indicador da progressão
técnica e científica dos alunos. Assim, este
projeto pretende, por meio de processos
avaliativos e entrevistas com os alunos e
egressos, analisar e quantificar os
profissionais capacitados que alcançaram
notoriedade,
apoiados
em
recursos
tecnológicos, que contribuíram para que os
estudantes conseguissem alcançar níveis de
formação
profissional
diferenciada,
motivando sua inserção mais rápida e fácil
no mercado de trabalho.
Desta forma a pesquisa se propõe
mensurar, quantitativa e qualitativamente
sem, no entanto, prescindir da utilização dos
instrumentos analíticos que serão os meios
pelos quais se buscarão os dados indicadores
para a compreensão do fenômeno
pesquisado. Para verificação da evolução
destes resultados, serão realizadas pesquisas
de campo por meio de indagações
materializadas em questionários abertos
entre discentes e egressos dos cursos
técnicos oferecidos por esta instituição.
Será considerada, neste momento
inicial, a possibilidade de estender as

pesquisas e entrevistas entre os docentes, os
coordenadores e corpo diretivo do
estabelecimento de ensino citado, como
forma de recriar imagens do cenário em
questão. A pesquisa registrará algumas aulas
a fim de enriquecer as observações.
Serão ainda verificadas se as linhas de
investimentos por parte da instituição, em
recursos
tecnológicos,
realmente
proporcionam aos alunos uma realidade o
mais próxima possível da tecnologia
presente no mercado de trabalho.
5. Resultados esperados
Hipóteses: supõe-se que os resultados
obtidos através desta pesquisa, demonstrem
as fragilidades do projeto pedagógico e da
capacitação dos docentes, na busca do
objetivo principal a ser atingido.
Espera-se que a partir do projeto possa
se constatar que de fato a educação seja
capaz de transformar adolescentes em
cidadãos capacitados para fazer sucesso na
vida, aproveitando os recursos tecnológicos
disponibilizados, indiferente do meio social
em que estão inseridos fora do contexto
acadêmico.
A proposta da pesquisa pretende
verificar se os procedimentos adotados pelos
docentes são eficazes para que os resultados
sejam alcançados, e também apresentar um
panorama das melhorias que se fizerem
necessárias.

6. Cronograma sugerido
Etapa

Set.

Escolha do tema e
elaboração do projeto
Revisão de literatura

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

observações

X

X

Coleta de dados

X

Analise dos dados

X

Redação revisão
Redação final
Apresentação
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Anexo
QUESTIONÁRIO:
A intenção desta pesquisa é identificar e mapear as condições do aluno antes, durante e após o curso
técnico. O propósito é apoiar a investigação quanto aos resultados obtidos pelos alunos e egressos em
suas carreiras profissionais. O objetivo é demonstrar se ele realmente pode mudar a si mesmo ou no qual
está inserido.
1)

Qual sua idade?
De 14 a 17 anos
De 18 a 21 anos
De 22 a 25 anos
Maior de 25 anos

2)

Você é do sexo:
Masculino

Feminino

3)

Você trabalha atualmente?
Sim
Não

4)

Em que segmento?
Economia informal

Indústria

Serviços
5)

Comércio

Outros _____________________

Qual área você está cursando ou cursou?
Ensino médio normal (regular)
Ensino técnico

Qual? ____________________________________________________
6)

Este curso ajudou ou poderá ajudar, profissionalmente?
Sim
Não

Parcialmente

7) Você considera que a prática no curso técnico trará o diferencial que é necessário para se destacar no
mercado de trabalho?
Sim
Não
Nem sempre
8) Você acredita que sua evolução intelectual e profissional pode lhe ajudar a modificar o meio em que
você vive? Por quê?
Sim

Não

Indiferente
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Resumo
A pesquisa analisa o risco do projeto de treinamento organizacional e a presença do sinistro
quando não se alinha com uma proposta de locação do profissional que se desenvolve e qualifica.
O procedimento se difundiu em consequência da globalização que expandiu no Brasil a partir dos
anos 80. O evento causou mudanças no mercado e este passou a exigir mais competência dos
profissionais e das empresas. A fim de atender a demanda, as organizações passaram a investir
em formação de pessoas, a desenvolver processos de qualificação pessoal e profissional, com
ênfase em conhecimentos gerais, específicos, criatividade e inovação. O foco do processo era
atender as necessidades dos clientes que, por terem adquirido maior poder aquisitivo, tornaram-se
ávidos por novos produtos, tecnologias e diversidade cultural.
Palavras-chave: Risco, Treinamento Organizacional, Sinistro.

_______________

10º QUESTIONAMENTO

Introdução

Em sua opinião a empresa está fazendo
um investimento, na negativa perdendo
dinheiro com treinamento?

A
partir
da
globalização,
as
organizações se viram obrigadas a formar
profissionais para a tender a demanda do
mercado. Passaram então a avaliar e preparar
os seus funcionários a fim de diminuir
perdas em investimentos em treinamentos.
O caminho mais curto que encontraram foi
identificar os pontos fracos e transformá-los
em pontos fortes por meio de e
desenvolvimento pessoal e profissional. Para
garantir o retorno do investimento, tornouse necessário às empresas, planejar o
investimento e programar a aplicação do
funcionário para que este não se deslocasse
para o mercado de Recursos Humanos. Tal
processo exigiu que as organizações
repensassem o desenvolvimento dos
projetos de treinamento tornando-os mais
objetivos, voltados para modelagem de
comportamentos, aquisição de competências
específicas, diversas e multifuncionais, mas
dirigido a um cargo ou função na
organização. Assim, a aquisição de
conhecimento criou expectativa de imediato
aproveitamento. Mas se este não vinha
provoca desmotivação do capital intelectual
valorado e ocioso, que tendia a migrar para a
concorrência, o que consolidava o sinistro.
A metodologia quantitativa e qualitativa
utilizou pesquisa de campo realizada a partir
da aplicação e análise de um questionário
com 10 questões, o qual foi respondido por
140 alunos da faculdade Campos Salles
(instituição de ensino superior localizada na
Cidade de São Paulo – S.P) e 60
funcionários, parceiros e clientes da Alfa
Instrumentos, em setembro de 2012,
perfazendo um total de 200 questionários.
Salientamos
que
os
funcionários
selecionados atuam nas diversas áreas de RH
da
empresa
em
questão.
Aos
questionamentos foram obtidos os seguintes
resultados sintetizados na questão 10.

Objetivo: verificar como o funcionário
entende o resultado final do treinamento se
é um investimento gerando lucro ou
prejuízo causando perdas.
Resultado:

Figura 10 – desenvolvida pela própria autora em 10/2012

Na figura 10, vemos que 49% dos
entrevistados dizem ser um investimento o
treinamento aplicado, o que sugere a
redução de risco como benefício. Somente
21% dizem que não é um investimento
possivelmente por não observar um
resultado mensurável do treinamento.

Vemos ainda que 25% do total diz que
talvez seja um investimento possível, se
prospectar um cenário futuro.
O olhar sobre os riscos em projetos de
treinamento observou onde está a
possibilidade de reduzir ou eliminar os
fatores que causam a perda dos
investimentos aplicados aos trabalhadores,
no desenvolvimento do seu potencial para
alavancar as suas carreiras e a organização.
As considerações finais Consideraram
as hipóteses de que o risco mais significativo
no andamento do projeto de treinamento
organizacional é “não se atingir o objetivo
proposto e gerar sinistro - perder o
investimento com a saída do funcionário
treinado para o mercado externo”.
Verificou-se que um plano de treinamento
organizacional eficaz pode reduzir perdas
tanto a para a organização quanto para o
indivíduo treinado. Percebeu que o projeto
de treinamento causa um impacto positivo
no cenário atual, competitivo e dinâmico,
apresentando constantes mudanças e
exigências, de empresas e funcionários.
Constatou que o treinamento eficaz se
alinhado à possibilidade de colocação poderá
motivar um funcionário e reter talentos.
Atentou para a motivação humana,
constatando-se que a sua ausência é uma das
significativas causas dos sinistros dos
projetos. Os funcionários desmotivados
procuram no mercado empregador,
empresas concorrentes que precisam das
suas especializações que a organização
desatenta gastou anos de investimentos para
formar, mas não se atentou para retê-los.
As rápidas e constantes mudanças
mundiais após a globalização exigiram
adaptações permanentes na prática dos
novos papeis dos recursos humanos. Estes
se atualizaram para atender as necessidades
impostas pelo mercado aprimorando o
sistema de treinamento, a busca de parceria e
aprimorando o foco.

Considerações finais
A pesquisa coletou informações na
expectativa de esclarecer o risco contido no
projeto de treinamento organizacional,
diante da competitividade e observou que as
ações dirigidas às pessoas atendem as
demandas do mercado. Verificou que o
planejamento estratégico promove eficácia
na implantação de projetos de treinamento e
desenvolvimento, porém, na ausência do
alinhamento destes com o aproveitamento
do capital humano desenvolvido surge a
desmotivação que inviabiliza a eficácia do
plano. O método e as ferramentas da
qualidade total utilizadas no projeto ajudam
a formar profissionais que satisfazem as suas
necessidades e os desejos dos clientes,
agregam valor às organizações, mas nem
sempre são devidamente aproveitados. A
organização cumpre o seu papel ambiente
permanente de aprendizagem levando os
funcionários a atingirem as necessidades
apontadas pela pirâmide de Maslow para a
realização
pessoal,
mas,
se
não
reposicionados, não atingem a realização
profissional.
A pesquisa demonstrou que há um
crescente interesse das organizações em
investir nos projetos alinhados com a efetiva
aplicação do capital intelectual para
minimizar os riscos evitando-se os sinistros e
retendo os talentos, porém não consegue
recolocar todos os profissionais capazes de
satisfazer a empresa, que satisfaz o mercado.
A partir da investigação constatou-se que há
muito por fazer, mas os passos principais já
foram dados.
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Resumo
Este artigo é o resultado de uma pesquisa sobre o tema da Governança Corporativa no Brasil.
Apresenta uma analise da adoção de suas práticas ao examinar os principais regulamentos
disponibilizados para as empresas interessadas na adoção das mesmas, bem como lança uma luz
sobre a atuação dos principais organismos envolvidos no tema, que são a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
Palavras-chave: Governança Corporativa, ações, mercado de capitais, transparência.
_______________

Abstract
This article results from a research on Corporate Governance practices in Brazil. It shows an analisys on the
current state of the adoption of these practices by Brazilian corporations, as well as on the rules currently available.
In addition, the article highlights the rule of two main institutions acting on the issue, CVM, BOVESPA and
IBGC.

Keywords: Corporate Governance, shares, capital market, transparency.
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Introdução
O tema Governança Corporativa é
recente no Brasil sendo uma prática trazida
pela Bovespa a exemplo das práticas
internacionalmente adotadas, o que tornava
as empresas S.A’s desatualizadas em relação
aos padrões internacionais.
Por ser um tema novo, a literatura
existente para se conhecer a Governança
Corporativa se dá basicamente em sites
como a Bovespa, CVM – Comissão de
Valores Mobiliários, o IBGC, Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa e em
matérias publicadas por revistas financeiras,
o que tornou a pesquisa restrita aos poucos
livros publicados, e, em grande parte, a
conteúdos online.
A Governança Corporativa é uma
prática que agrega valores à organização e
está ligada aos mecanismos que governam o
processo decisório em uma empresa
interagindo com todos os stakeholders
sendo eles acionistas/cotistas, conselho de
administração,
diretoria,
auditoria
independente e conselho fiscal, facilita o
acesso ao capital e contribui com os
investidores que precisam de transparência
para a negociação do mercado.
As organizações que participam da
Governança Corporativa são divididas em
Nível 1, Nível 2, Novo Mercado e Bolsa
Mais, sendo esta categoria, para empresas de
pequeno e médio porte que querem
participar da Governança Corporativa. As
práticas de Governança Corporativa levam a
informações que deverão ser prestadas pelas
empresas, de forma a facilitar o
acompanhamento e fiscalização dos atos
representados pelos administradores e
controladores, as regras societárias que
garantem e equilibram os direitos dos
acionistas. Os níveis vão se diferenciar por
regras de transparência e apresentação de

relatórios contábeis, conforme aumentam os
níveis, se elevam as exigências, sendo
publicadas e atualizadas pela BOVESPA.
Analisaremos aqui as boas práticas, seus
requisitos básicos, a importância do IBGC –
Instituto
Brasileiro
de
Governança
Corporativa, assim como as normas
aconselhadas pela CVM – Comissão de
Valores Mobiliares que vem agregar valores
e condutas às empresas, independente do
nível que aderiram as práticas da
Governança Corporativa.
Desenvolvimento
Governança Corporativa é o sistema
pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos
entre
proprietários,
Conselho de Administração, Diretoria e
agentes de controle. As práticas de
governança corporativa têm a finalidade de
aumentar o valor da empresa, facilitar seu
acesso ao capital e contribuir para a sua
perenidade, segundo definição do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa.
(IBGC 2012)
Segundo NETO e MELO (2010) essas
práticas podem levar à redução dos custos
de capital próprio e de financiamento, o que
aumenta o valor da empresa perante o
mercado de capitais. Uma boa governança
não gera valor isolada, ou seja, somente é
capaz de gerar valor se ao seu lado houver,
também, um negócio de boa qualidade, que
gera lucros e é bem administrado.
Para os investidores as práticas de
governança auxiliam na análise de decisão de
investimento, pois elas tem como objetivo
aumentar o valor da companhia, repercutem
na redução de seu custo de capital, o que
aumenta a viabilidade do mercado de
capitais como alternativa de capitalização. As
práticas são também um conjunto de
mecanismos para quando os investidores

financiam companhias, sujeitam-se ao risco
de apropriação indevida, por parte de
acionistas
controladores
ou
de
administradores da companhia, de parcela
do lucro do seu investimento, se protegem
contra desvios de ativos por indivíduos que
têm poder de influenciar ou tomar decisões
em nome da companhia. Companhias com
um sistema de governança que proteja todos
os seus investidores tendem a ser mais
valorizadas,
porque
os
investidores
reconhecem
que
o
retorno
dos
investimentos será usufruído igualmente por
todos.
Em
contrapartida
temos
um
levantamento feito por SILVEIRA (2012)
que mostra que são raros os investidores que
“... demandam, de fato, melhores práticas de
governança em suas empresas investidas.”
Essa análise conclui que os grupos de
investidores no Brasil não dão prioridades a
profissionais independentes par atuar no
conselho, preferem o Conselho Fiscal em
detrimento do comitê de auditoria e também
o mínimo de interesse de fazer suas
empresas aderirem ao Novo Mercado, indica
que os fundos de pensão colocam outros
objetivos à frente querendo maximizar o
valor de suas carteiras, mas que tem efeitos
potencialmente
negativos
para
seus
beneficiários.
Como exemplo de instituição financeira
que apóia a adoção das práticas de
governança, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), lançou, em 16 de dezembro de
2002, o Programa de Incentivo à Adoção de
Práticas de Governança Corporativa, com o
objetivo de elevar a competitividade da
economia brasileira, priorizando tanto a
redução das desigualdades social quanto a
manutenção e a geração de empregos
(NETO e MELO 2010).

Segundo a regulamentação vigente, a
Governança Corporativa se divide por
níveis, sendo eles (BM&FBOVESPA 2012):
Nível 1: são práticas diferenciadas de
governança corporativa, que contemplam
basicamente regras de transparência e
dispersão acionária.
A adesão das Companhias ao Nível 1 é
formalizada por meio de um contrato Contrato
de
Adoção
de
Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 1 - que implica a observância ao
Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 1.
As principais exigências do Nível 1 são:
Melhoria nas informações prestadas,
adicionando às Informações Trimestrais
(ITRs) - documento que é enviado pelas
companhias listadas à CVM e à
BM&FBOVESPA,
disponibilizado
ao
público e que contém demonstrações
financeiras trimestrais - entre outras:
demonstrações financeiras consolidadas e a
demonstração dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações relativas a
cada exercício social, adicionando às
Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFPs) - documento que é enviado pelas
companhias listadas à CVM e à
BM&FBOVESPA,
disponibilizado
ao
público e que contém demonstrações
financeiras anuais - entre outras, a
demonstração dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações prestadas,
adicionando às Informações Anuais (IANs) documento que é enviado pelas companhias
listadas à CVM e à BM&FBOVESPA,
disponibilizado ao público e que contém
informações corporativas - entre outras: a
quantidade e características dos valores
mobiliários de emissão da companhia
detidos pelos grupos de acionistas
controladores, membros do Conselho de
Administração, diretores e membros do

Conselho Fiscal, bem como a evolução
dessas posições.
Realização de reuniões públicas com
analistas e investidores, ao menos uma vez
por ano.
Apresentação de um calendário anual,
do qual conste a programação dos eventos
corporativos, tais como assembléias,
divulgação de resultados etc.
Divulgação dos termos dos contratos
firmados entre a companhia e partes
relacionadas.
Divulgação, em bases mensais, das
negociações de valores mobiliários e
derivativos de emissão da companhia por
parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma
parcela mínima de ações, representando 25%
(vinte e cinco por cento) do capital social da
companhia.

grupo sempre que, por força de disposição
legal ou estatutária, sejam deliberados em
assembléia geral.
Realização de uma oferta pública de
aquisição de todas as ações em circulação,
no mínimo, pelo valor econômico, nas
hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro de negociação
neste Nível.
Conselho de Administração com
mínimo de 5 (cinco) membros e mandato
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a
reeleição. No mínimo, 20% (vinte por cento)
dos membros deverão ser conselheiros
independentes.
Divulgação
de
demonstrações
financeiras de acordo com padrões
internacionais IFRS ou US GAAP.
Realização de reuniões públicas com
analistas e investidores, ao menos uma vez
por ano.

Quando da realização de distribuições
públicas de ações, adoção de mecanismos
que favoreçam a dispersão do capital.

Apresentação de um calendário anual,
no qual conste a programação dos principais
eventos corporativos, tais como assembléias,
divulgação de resultados etc.

Nível 2: além das exigidas no Nível 1,
contempla também as de equilíbrio de
direitos entre acionistas controladores e
minoritários.

Divulgação de termos dos contratos
firmados entre a companhia e partes
relacionadas.

As principais exigências do Nível 2 são:
Extensão para todos os acionistas
detentores de ações ordinárias das mesmas
condições obtidas pelos controladores
quando da venda do controle da companhia
e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
deste valor para os detentores de ações
preferenciais (tag along).
Direito de voto às ações preferenciais
em algumas matérias, tais como,
transformação, incorporação, fusão ou cisão
da companhia e aprovação de contratos
entre a companhia e empresas do mesmo

Divulgação, em bases mensais, das
negociações de valores mobiliários e
derivativos de emissão da companhia por
parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma
parcela mínima de ações, representando 25%
(vinte e cinco por cento) do capital social da
companhia.
Quando da realização de distribuições
públicas de ações, adoção de mecanismos
que favoreçam a dispersão do capital.

Adesão à Câmara de Arbitragem do
Mercado para resolução de conflitos
societários.
Além de presentes no Regulamento de
Listagem, alguns desses compromissos
deverão ser aprovados em Assembléias
Gerais e incluídos no Estatuto Social da
companhia.
A diferença de custos que deverá haver
para uma companhia listada no Nível 2
consiste na necessidade de preparar,
anualmente, seus demonstrativos financeiros
em algum padrão internacional (IFRS ou US
GAAP). No caso dos demonstrativos
trimestrais, admite-se a tradução para o
idioma inglês. Também poderá haver
acréscimo de custo devido à necessidade de
preparar outras informações adicionais,
como por exemplo, demonstração de fluxo
de caixa e demonstração consolidada
trimestral. No entanto, segundo depoimento
de companhias que estão listadas no Nível 2,
os benefícios superam os custos.
Caso uma companhia listada no Nível 2
descumpra o Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2, a BM&FBOVESPA enviará uma
notificação escrita fixando um prazo
máximo para regularização, aplicará multas,
poderá suspender a negociação das ações ou,
em casos mais graves, cancelar o registro no
Nível 2. O Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível
2
estabelecido
pela
BM&FBOVESPA, visa a direcionar a
punição ou a advertência para o responsável
pela infração, que podem ser os acionistas
controladores, os administradores ou a
própria Companhia, conforme o caso.
Além disso, a Câmara de Arbitragem do
Mercado oferece ao investidor uma instância
mais rápida e ágil para a resolução de
conflitos e questões relacionadas ao
cumprimento do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa

Nível 2 além de qualquer outro assunto
societário.
Novo Mercado: é um conjunto ainda
mais amplo de práticas de governança. A
grande diferença do Novo Mercado para os
Níveis é a proibição de emissão de ações
preferenciais: no Novo Mercado, as
empresas devem ter somente ações
ordinárias. A premissa básica do NM é de
que a valorização e a liquidez das ações são
influenciadas positivamente pelo grau de
segurança
oferecido
pelos
direitos
concedidos aos acionistas e pela qualidade
das
informações
prestadas
pelas
companhias.
“O objetivo do Novo Mercado é
proporcionar
um
ambiente
mais
transparente de negociações, bem como
estimular os novos investidores a adquirirem
ações
das
companhias
brasileiras”
(MARTINS, HILDEBRAND E ZIVIANI
2010).
A idéia de criar um mercado com regras
de
listagem
diferenciadas
surgiu,
inicialmente, do estudo "Desafios e
Oportunidades para o Mercado de Capitais
Brasileiro", realizado no primeiro semestre
de 2000, em que participaram o prof. José
Roberto Mendonça de Barros, prof. José
Alexandre Scheinkman, Dr. Leonardo
Cantidiano, entre outros profissionais
conceituados. A equipe constatou que o
aprimoramento do mercado de capitais era
decisivo para que este pudesse cumprir seu
papel de financiador do crescimento
econômico.
As principais regras do Novo Mercado são:
Capital Social composto exclusivamente
por ações ordinárias;
Extensão para todos os acionistas das
mesmas
condições
obtidas
pelos

controladores quando da venda do controle
da companhia (tag along);
Realização de uma oferta pública de
aquisição de todas as ações em circulação,
no mínimo, pelo valor econômico, nas
hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro de negociação no
Novo Mercado;
Conselho de Administração com
mínimo de 5 (cinco) membros e mandato
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a
reeleição. No mínimo, 20% (vinte por cento)
dos membros deverão ser conselheiros
independentes.
Realização de reuniões públicas com
analistas e investidores, ao menos uma vez
por ano.
Apresentação de um calendário anual,
no qual conste a programação dos principais
eventos corporativos, tais como assembléias,
divulgação de resultados etc.
Divulgação de termos dos contratos
firmados entre a companhia e partes
relacionadas.
Divulgação, em bases mensais, das
negociações de valores mobiliários e
derivativos de emissão da companhia por
parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma
parcela mínima de ações, representando 25%
(vinte e cinco por cento) do capital social da
companhia.
Quando da realização de distribuições
públicas de ações, adoção de mecanismos
que favoreçam a dispersão do capital.
Adesão à Câmara de Arbitragem do
Mercado, para resolução de conflitos
societários.
Bovespa Mais: este segmento especial
de
listagem
foi
idealizado
pela

BM&FBOVESPA para tornar o mercado de
ações brasileiro acessível a um número
maior de empresas, especialmente àquelas
que desejam entrar no mercado aos poucos,
como empresas de pequeno e médio porte,
que enxergam o mercado como uma
importante fonte de recursos e que buscam
adotar estratégias diferentes de ingresso no
mercado de ações: captações de volumes
menores aumentam a exposição junto ao
mercado para criar valor e realização de
distribuições mais concentradas, por
exemplo.
As empresas listadas no Bovespa Mais
tendem a atrair investidores que visualizem
nelas um potencial de desenvolvimento mais
acentuado, quando comparadas com
empresas listadas no mercado principal. As
regras de listagem do Bovespa Mais são
semelhantes às do Novo Mercado.
De acordo com o IBGC os princípios
básicos de Governança Corporativa são:
Transparência: Mais do que a
obrigação de informar é o desejo de
disponibilizar para as partes interessadas as
informações que sejam de seu interesse e
não apenas aquelas impostas por disposições
de leis ou regulamentos. A adequada
transparência resulta em um clima de
confiança, tanto internamente quanto nas
relações da empresa com terceiros. No deve
restringir-se ao desempenho econômicofinanceiro, contemplando também os demais
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a
ação gerencial e que conduzem a criação de
valor.
O diretor-presidente deve garantir que
sejam prestadas aos stakeholders as
informações de seu interesse, algumas das
quais obrigatórias por lei ou regulamento,
tão logo estejam disponíveis. Ele deve
assegurar que essa comunicação seja feita
com clareza e prevalecendo a substância
sobre a forma. A Diretoria deve buscar uma

linguagem acessível ao público-alvo em
questão.
As informações devem ser equilibradas
e de qualidade. A comunicação deve abordar
tanto os aspectos positivos quanto os
negativos, de modo a oferecer aos
interessados uma correta compreensão da
organização.
Toda informação que possa influenciar
decisões de investimento deve ser divulgada
imediata e simultaneamente a todos os
interessados. Internet e outras tecnologias
devem ser exploradas para buscar a rapidez e
a ampla difusões de tais informações.
Segundo MUTO (2012) “A evolução
das práticas de divulgação de informações
pelas companhias abertas brasileiras é
inquestionável. As empresas, também vêm
reconhecendo os benefícios de uma
comunicação transparente com o mercado”.
Equidade:
Caracteriza-se
pelo
tratamento justo de todos os sócios e demais
partes interessadas (stakeholders). Atitudes
ou políticas discriminativas, sob qualquer
pretexto, são totalmente inaceitáveis. As
partes interessadas são indivíduos ou
entidades que assumem algum tipo de risco,
direto ou indireto, relacionado a atividade da
organização. São elas, os sócios, os
empregados,
clientes,
fornecedores,
credores, governo, comunidades do entorno
das unidades operacionais, entre outras. O
diretor-presidente e os demais diretores
devem
garantir
um
relacionamento
transparente e de longo prazo com as partes
interessadas e definir a estratégia de
comunicação com esses políticos.

Prestação de Contas(accountability)
Os agentes de governança corporativa
(refere-se aos sócios, administradores,
conselheiros de administração e executivos
gestores, conselheiros fiscais e auditores.)
devem prestar contas de sua atuação,
assumindo integralmente as consequências
de seus atos e omissões.
Como resultado de uma política clara
de comunicação e de relacionamento com as
partes interessadas, a organização deve
divulgar, ao menos em seu website, de forma
completa, objetiva, tempestiva e igualitativa,
relatórios periódicos informando sobre
todos os aspectos de sua atividade
empresarial, inclusive os de ordem
socioambiental, operações com partes
relacionadas, custos das atividades políticas e
filantrópicas,
remuneração
dos
administradores, riscos, entre outras,
algumas das informações econômicofinanceiros e das demais exigidas por lei.
Esses relatórios devem conter ainda relatos
sobre as atividades do Conselho e seus
comitês, assim como um detalhamento do
modelo de gestão e de governança.
O relatório anual é a mais abrangente e
usual forma de prestação de informações da
sociedade, mas não deve ser usado como
limitador da tempestividade e da
periodicidade
da
comunicação
da
companhia. Canais virtuais e outras
tecnologias devem ser explorados para
buscar a rapidez e a difusão de informações.
Responsabilidade Corporativa: Os
agentes de governança devem zelar pela
sustentabilidade das organizações, visando à
sua
longevidade,
incorporando
considerações de ordem social e ambiental
na definição dos negócios e operações

Sistema de Governança Corporativa

Fonte: IBGC
Cada sócio é um proprietário da
organização, na proporção de sua
participação no capital social. O poder
político, representado pelo direito de voto,
deve estar sempre em equilíbrio com o
direito econômico. O direito de voto deve
ser assegurado a todos os sócios. Assim,
cada ação ou quota deve assegurar o direito
a um voto. Este princípio deve valer para
todos os tipos de organização. A vinculação
proporcional entre direito de voto e
participação no capital favorece o
alinhamento de interesses entre todos os
sócios.
O Conselho de Administração: é
composto
de
agentes
colegiados
encarregados do processo de decisão de uma
organização
em
relação
ao
seu
direcionamento estratégico, é o principal

componente do sistema de governança. Seu
papel é ser o elo entre a propriedade e a
gestão para orientar e supervisionar a relação
desta com as demais partes interessadas. O
Conselho recebe poderes dos sócios e presta
contas a eles. Ele é o guardião do objeto
social e do sistema de governança. É ele que
decide os rumos do negócio, conforme o
melhor interesse da organização.
Toda organização deve ter um
Conselho de Administração eleito pelos
sócios, sem perder de vista as demais partes
interessadas, seu objeto social e sua
sustentabilidade no longo prazo. Deve
sempre decidir em favor do melhor interesse
da
organização
como
um
todo,
independentemente
das
partes
que
indicaram ou elegeram seus membros.
A
missão
do
Conselho
de
Administração é proteger e valorizar a

organização, otimizar o retorno do
investimento no longo prazo e buscar o
equilíbrio entre os anseios das partes
interessadas (shareholders – que são
detentores de ações ou quotas de
determinada organização e os stakeholders
qualquer pessoa, entidade ou sistema que
afeta ou é afetada(o) pelas atividades de uma
organização.), de modo que cada uma receba
benefício apropriado e proporcional ao
vínculo que possui com a organização e ao
risco a que está exposta.
Devido à crise mundial de 2008 o
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa criou um questionário que
integra o Guia de Orientação para
Planejamento de Sucessão, Avaliação e
Remuneração
de
Conselho
de
Administração e Diretor-Presidente, com 30
perguntas que podem servir de base para a
avaliação de conselhos e conselheiros nas
companhias abertas.
O Conselho Consultivo: é formado,
preferencialmente,
por
membros
independentes, uma boa prática, sobretudo
para organizações em fase inicial de adoção
de
boas
práticas
de
Governança
Corporativa. Permite que conselheiros
independentes
contribuam
para
as
organizações e melhorem gradualmente sua
Governança Corporativa.
O papel, as responsabilidades e o
âmbito de atuações dos conselheiros
consultivos devem ser bem-definidos.
Quando se tratar de companhias de capital
fechado que tenham por meta a abertura do
capital, é recomendável que o Conselho
Consultivo tenha caráter transitório.
Independentemente de o Conselho
Consultivo estar ou não previsto no
Estatuto/Contrato Social e das implicações
legais deste fato, sua atuação deve ser

pautada pelos mesmos princípios que regem
o Conselho de Administração.
O Comitê de Auditoria: analisa as
demonstrações financeiras, promove a
supervisão e a responsabilização da área
financeira, garante que a diretoria desenvolva
controles internos confiáveis (o comitê deve
entender e monitorar adequadamente), que a
Auditoria Interna desempenhe a contento o
seu papel e que os auditores independentes
avaliem, por meio de sua própria revisão, as
práticas da Diretoria e da Auditoria Interna.
O comitê deve ainda zelar pelo
cumprimento do Código de Conduta da
organização, quando não houver Comitê de
Conduta designado pelo Conselho de
Administração para essa finalidade.
No caso do Comitê de Auditoria, pelo
menos um integrante dever ter experiência
comprovada na área Contábil ou de
Auditoria. A existência do Comitê de
Auditoria não exclui a possibilidade da
instalação do Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração e o
Comitê
de
Auditoria
devem,
permanentemente, monitorar as avaliações e
recomendações dos auditores independentes
e internos sobre o ambiente de controles e
os riscos. Cabe também a ambos garantir
que os diretores prestem contas das ações
tomadas em relação a essas recomendações.
O Comitê de Recursos Humanos: as
atribuições deste comitê são discutir
assuntos relativos à sucessão, remuneração e
desenvolvimento de pessoas. Cabe a ele
também examinar a fundo os critérios para
contratações e demissões de executivos e
avaliar as políticas existentes e os pacotes de
remuneração. Deve ainda verificar se o
modelo de remuneração para prever os
mecanismos de alinhamento dos interesses
dos administradores com os da organização.

Esse comitê deve analisar os
mecanismos
de
remuneração
dos
conselheiros, propondo ao Conselho os
valores para o exercício. Depois de analisálos, o Conselho enviará a proposta de
remuneração da gestão e do próprio
Conselho para aprovação em Assembléia de
Acionistas.

demonstrações
financeiras
elaboradas
periodicamente pela companhia. Examinar
as demonstrações financeiras do exercício
social e sobre elas opinar. E por fim
acrescentar recomendações sobre algumas
políticas que a empresa deve adotar visando
maior equidade e transparência, como
política de negociação de ações, de
divulgação de informações, de combate a
atos ilícitos e de contribuições e doações.

Auditoria
Independente:
toda
organização deve ter suas demonstrações
financeiras auditadas por auditor externo
independente. Suas atribuições básicas são
verificar se as demonstrações financeiras
refletem adequadamente a realidade da
sociedade, revisar e a avaliar os controles
internos da organização. Esta tarefa deve
resultar num relatório específico de
recomendações
sobre
melhoria
dos
controles internos.

A Certificação de Conselheiro Fiscal,
assim como a de Conselheiro de
Administração, exige do profissional a
adesão à Educação Continuada, isto é, antes
de completar dois anos após receber a
certificação, ele deverá informar ao IBGC
sobre suas atividades no período
relacionadas à área, tais como participação
em cursos, palestras, etc., precisando atingir
30 horas/crédito. Outros requisitos são a
adesão aos princípios de Governança
Corporativa e do processo de certificação,
além do cumprimento de todas as regras e
regulamentos.

No seu Parecer os auditores
independentes devem manifestar-se sobre as
demonstrações financeiras, de forma clara,
se representam adequadamente a posição
patrimonial e financeira e os resultados do
período.
Conselho Fiscal: tem a função de
fiscalizar, por qualquer de seus membros, os
atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais, opinar
sobre o relatório anual da Administração,
fazendo constar do seu parecer às
informações complementares que julgar
necessárias às deliberações da Assembleia
Geral. Opinar sobre as propostas dos
agentes da administração, a serem
submetidas à Assembleia Geral, relativas a
modificação do capital social, emissão de
debêntures ou bônus de subscrito, planos de
investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão. Analisar, ao menos
trimestralmente, o balancete e demais

A evolução do Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa
realizadas pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
O IBGC é uma organização
exclusivamente dedicada à promoção da
Governança Corporativa no Brasil e o
principal fomentador das práticas e
discussões sobre o tema no País tendo
alcançado reconhecimento nacional e
internacional.
Fundado em 27 de novembro de 1995,
o IBGC – sociedade civil de âmbito
nacional, sem-fins lucrativos – tem o
propósito de ser referência em Governança
Corporativa,
contribuindo
para
o
desempenho sustentável das organizações e
influenciando os agentes da nossa sociedade

no sentido de maior transparência, justiça e
responsabilidade.

maneira que se adapte à sua estrutura e
realidade.

A primeira edição, lançada em 1999, era
focada somente no Conselho de
Administração e foi revisada em 2001,
passando a incluir recomendações para os
demais agentes de Governança Corporativa,
como sócios, gestores, auditorias e Conselho
Fiscal. O documento foi novamente
revisado em 2004, com a atualização do seu
conteúdo voltada para as demandas do
mercado. O ambiente institucional brasileiro
evoluiu muito desde a última revisão e o
Código precisava, além de acompanhar essas
mudanças, dar um passo à frente em relação
ao que já era obrigatório para as
organizações brasileiras.

O Código está dividido em 6 (seis)
capítulos sendo eles: Propriedade (Sócios),
Conselho de Administração, Gestão,
Auditoria Independente,Conselho Fiscal e
Conduta e Conflito de Interesses.

Coordenado pela conselheira do IBGC,
LUSTOSA afirma que: “A explosão do
número de novas empresas na bolsa, fusões
e aquisições de grandes companhias, reveses
empresariais de veteranas e novatas e a crise
econômica mundial terem trazido à tona
algumas fragilidades das empresas e de seus
sistemas de governança”. “Não basta fazer
um check list incluindo conceitos da
governança se a atuação desses instrumentos
não for bem feita ou bem definida.”
Os princípios e práticas da boa
Governança Corporativa aplicam-se a
qualquer tipo de organização, independente
do porte, natureza jurídica ou tipo de
controle, Este Código foi desenvolvido,
primariamente, com foco em organizações
empresariais. Entretanto, ao longo do
Código, foi feita a opção por utilizar a
palavra “organização”, a fim de tornar o
documento o mais abrangente possível e
adaptável a outros tipos de organizações,
como, por exemplo, as do Terceiro Setor,
cooperativas, estatais, fundações e agentes
governamentais, entre outros. É indicado
que cada organização avalie quais práticas
deve adotar e a melhor forma de fazê-lo, de

Índice de Governança Corporativa
Trade IGCT (BM&FBOVESPA)
A
partir
03/01/2011,
a
BM&FBOVESPA inicia o cálculo e a
divulgação, em tempo real, do Índice de
Governança Corporativa Trade (IGCT),
com base no IGC, consagrado indicador do
desempenho das ações emitidas por
empresas que voluntariamente adotam
padrões
de
governança
corporativa
diferenciados. O novo índice avalia
diariamente o desempenho das ações
emitidas por empresas que voluntariamente
adotam padrões de governança corporativa
diferenciados e que atendam aos critérios de
inclusão estabelecidos em sua metodologia.
A diferença em relação ao IGC é que esse
indicador,
que
terá
reavaliações
quadrimestrais, considera critérios de
liquidez como a inclusão em uma relação de
ações cujos índices de negociabilidade
somados representem 98% do valor
acumulado de todos os índices individuais e
participação em termos de presença em
pregão igual ou superior a 95% no período.
Uma mesma empresa pode ter mais de
uma ação participando da carteira, desde que
cada ação atenda isoladamente aos critérios
de inclusão. Além disso, empresas com
menos de 12 meses de listagem somente são
elegíveis se tiverem mais de seis meses de
negociação e se apresentarem, no mínimo,
95% de presença em pregão nos últimos seis
meses do período de análise.
A BM&FBOVESPA calcula o índice
IGCT em tempo real, considerando os

preços dos últimos negócios efetuados no
mercado a vista (lote-padrão) com ações
componentes da sua carteira.
Casos obtidos na “Cartilha Julho de
2009 - Código das melhores práticas e
Governança Corporativa – 4º Edição
IBGC” de empresas que passaram a
incorporar as práticas da governança:
BRF Brasil Foods (nova razão social
de Perdigão S.A.)
Às vésperas de fechar acordo de fusão
com a Sadia – operação realizada em 19 de
maio, presidente do Conselho de
Administração, Nildemar Secches. Diretorpresidente desde 1995 foi chamado (pelos os
fundos de pensão, que adquiriram o controle
da companhia em 1994) para transformar
uma empresa com imagem enfraquecida em
uma de capital aberto bem-sucedida. Na
época, a Perdigão era “padrão em nãogovernança corporativa”, para mudar a
cultura da Perdigão e implantar boas práticas
foi a criação de um código de ética, um dos
primeiros códigos explícitos do Brasil, e a
elaboração do planejamento estratégico da
empresa que é divulgado inclusive aos
acionistas, “para que ninguém tenha
surpresas no caso de aquisição ou fusão, por
exemplo”.
Outra medida adotada criação de dois
comitês permanentes ligados à área
gerencial: o de Crises e o de Riscos. “Nos
comitês, a informação primeiro circula entre
os seus membros e, depois, por todos os
níveis da organização, tanto horizontal
quanto verticalmente. O problema de
circular somente verticalmente é a
cumplicidade”.
Acredita que atualmente a Governança
Corporativa vem tomando um rumo com o
qual não concorda: o da burocratização.

“Controles ou comitês em excesso não
garantem uma boa governança”, ponderou.
Segundo ele, o caminho a seguir - e que foi o
adotado pela Perdigão – é o da mudança de
cultura em todos os escalões da empresa.
Companhia de Investimentos em
transportes (TAM Linhas Aéreas)
Passando pela gestão de crises com as
medidas da governança corporativa Segundo
Líbano Miranda Barroso, diretor de
Finanças, Gestão e TI e de Relações com
Investidores acredita serem a transparência e
a instalação de processos na companhia os
principais aprendizados nesse campo:
“Sabemos que a transparência tem limite e
tentamos chegar ao limite do possível”,
disse. Para ele, é preciso “ser tempestivo
com a informação no momento em que ela
acontece e oferecer sempre a informação
verdadeira e com o máximo de
detalhamento, seja para a família, para a
sociedade ou ao acionista”. “Na TAM,
acreditamos que a governança corporativa
protege o valor da companhia. Dessa forma,
quanto menor a distância entre a informação
detida pelos administradores e acionistas e a
informação divulgada, mais corretamente o
valor das ações da companhia traduzirão o
valor justo da empresa”.
O papel da Comissão de Valores
Mobiliários
Devemos
ressaltar
também
a
importância da Comissão de Valores
Mobiliários
–
CVM
com
suas
recomendações relativas a boas práticas de
Governança
Corporativa,
elas
não
constituem
uma
norma
cujo
descumprimento seja passível de punição, a
CVM exigirá brevemente a inclusão nas
informações anuais das companhias abertas
de indicação do nível de adesão às práticas
recomendadas, na forma pratique ou

explique, isto é, ao não adotar uma
recomendação, a companhia poderá explicar
suas razões.
Com o objetivo de orientar nas
questões
que
podem
influenciar
significativamente
a
relação
entre
administradores, conselheiros, auditores
independentes, acionistas controladores e
acionistas minoritários. Procurou adaptar
alguns conceitos de Governança Corporativa
internacional às características próprias da
realidade
brasileira,
notadamente
a
predominância de companhias com controle
definido.
Considerações Finais
A Governança Corporativa é um tema
de crescente importância nas economias em
desenvolvimento, especialmente no Brasil,
devido ao peso que a mesma tem na decisão
de investimento em empresas que adotem
suas práticas, representando um fator
positivo para que as mesmas obtenham
capital para expandir, ou mesmo iniciar, suas
atividades.
Assim, não se pode negar a importância
da adoção dessas práticas nas empresas
brasileiras, pois a Governança Corporativa,
na sua mais ampla concepção, deixa de ser
apenas um sistema voltado aos acionistas
controladores e aos executivos da empresa,
tornando-se numa prática mais ampla de
relações com acionistas minoritários,
credores, fornecedores e demais partes
interessadas na empresa, como clientes,
concorrentes, vizinhos, governos e a
sociedade como um todo.
Essas práticas envolvem a empresa em
um universo novo, onde as relações dos
participantes do jogo do poder na empresa,
antes sob a decisiva e exclusiva presença dos
controladores, hoje se mostra de uma nova
forma, pois as empresas passam a ter entre
seus maiores acionistas a figura dos

investidores institucionais, cujos recursos
são oriundos das economias de múltiplos
pequenos poupadores, que confiam seus
recursos a fundos de investimento ou a
fundos de pensão abertos ou fechados,
tornando a transparência da gestão
empresarial e de suas consequências, um
importante fator de vantagem competitiva
para atrair novos investidores que aportem
novos recursos.
Analisando o mercado competitivo
como um todo e estando em plena era da
informação, a Governança Corporativa vem
hoje, oferecer uma solução de reinvenção
pela qual todas as organizações estão
destinadas, e através da aplicação de suas
práticas fazer com que as mesmas façam um
processo de evolução e não sofram ou
tenham que passar por um.
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Resumo
Existem corporações que desenvolvem um estilo de comunicação interna tão agressivo e
invasivo, que exige dos seus funcionários um perfil constante de estado alterado de consciência.
Elas determinam que seus colaboradores adotem a sua filosofia dentro e fora da empresa e
cumpram altíssimas metas. Dentre essas empresas se destacam as empresas que adotam o
marketing de rede, telemarketing, e nos bancos, os cargos a partir da média gerencia. Nelas,
conforme declara a psiquiatra Jamison Kay, os funcionários vivem as raias da loucura. O homem
quando adentra o espaço organizacional é enredado pela comunicação normativa que governa os
seus domínios. Essa comunicação através de normas implícitas e explícitas submete o funcionário
através da persuasão para que ele incorpore as suas características e adote para si os seus valores.
Consciente do déficit que compõe a natureza humana, a empresa o seduz com benefícios que aí o
prendem, manipulam e vigiam utilizando-se dos vieses simbólicos do poder.
Palavras-chave: vieses, simbólicos, poder.
_______________

Abstract
There are corporations that develop a style of internal communication so aggressive and invasive, that to build their
organizational culture requires of your employees a constant profile of altered state of consciousness. They determine
that its employees adopt his philosophy within and outside the company and meet loftiest goals. Among these
companies stand out for companies that adopt the marketing network, telemarketing, and banks, the posts from
the middle managers. In them, as it is declared the psychiatrist Kay Jamison, the employees live stingrays of
madness. The man when it penetrates the organizational space and embroiled by the communication norms that
govern their fields. This communication through standards implicit and explicit shall submit the employee via the

persuasion to which he incorporates their characteristics and adopt to their values. Aware of the deficit that
composes the human nature, the company the seduces with benefits that there the concern, manipulate and watch
using the biases of symbolic power.

Keywords: biases symbolic power.
_______________
Introdução
A comunicação corporativa e a
produção de loucura pode ser observada no
espaço simbólico da empresa onde se
constrói comportamentos por meio da
constituição e representação das normas que
regem o trabalho conforme observa Pross:
“Lo que llamamos realidad y
experimentamos como tal está cargada
de cosas que estan en lugar de otras
cosas distintas de lo que ellas son...”
Pross (1980:13).

Pautada por essa realidade simbólica é
que as empresas tratam a atividade das
pessoas no processo corporativo, e as
consequências da sua adaptação nesse
espaço é carregado de simbolismo. Ele é o
palco da produção do trabalho, orquestrado
pela comunicação corporativa, composta de
normas que determinam atitudes e
comportamentos.
Ela
é
ritualizada,
estabelece sanções e premiações para
consolidar a ordem e determinar a
participação regular dos seus membros
integrando-os (Pross,1980:85). Nesse espaço
os funcionários são atores que transformam
o texto mítico - a norma, em trabalho,
interpretando-o através da representação de
papeis. E isso custa a eles a própria
identidade.
A corporação é o lugar de intercessão
em que se intercruzam tempo, espaço
mitologia, realidade e imaginação. É o
“espaço de vida” das pessoas na vida
contemporânea. Lugar em que duas ou mais
pessoas trabalham juntas e de modo
estruturado
para
alcançar
objetivos

específicos. Esses objetivos atendem à
corporação: lucro para os seus acionistas, e
bens ou serviços para a sociedade. E aos
homens: que só nesse espaço atendem ao
que justifica as suas existências - a
necessidade de realização e reconhecimento:
projeção social, status, e promoção. O
espaço corporativo é regido por dois tipos
de normas: as explicitas – missão, filosofia e
política,
contidas
no
manual
de
procedimentos que determina o que se faz
na empresa, o que, como, onde e quando. A
CI – circular interna; cartazes; quadros de
aviso; emblemas, e fotos que anunciam a
presença subjetiva do estreito espaço entre
corpos3 e corporação. E as normas
implícitas – contrato tácito, que não será
objeto dessa pesquisa. Para Samain4, a
corporação é a soma das atividades
coordenadas de numerosos indivíduos.
Essas atividades coordenadas produzem
resultados amplamente superiores a si
mesmos, em seu âmbito e complexidade. E
eles são obtidos como resultado do
empenho de cada atividade individual. Essas
atividades são as coordenadas pelas normas
que estabelecem os papeis necessários ao
desenvolvimento do processo produtivo.
1. A complexidade corporativa
A corporação tem a pretensão de ser o
espaço dos homens no mundo, e uma vez
nela insertos, em função dela se
consomem5, pois a maior parte de suas
vidas dedicam a ela. A dedicação é tamanha
que no inicio da inserção ele a confunde
com o seu próprio mundo. As corporações
tiram vantagem do fato do homem não viver
sem elas, para molda-lo segundo seu desejo.

Ela não sustenta a si própria, a sua existência
requer um artesão com as suas técnicas, e
um artista com a sua dedicação. Como a
técnica não vive de si mesma, não é a causa
sui, mas sim, um precipitado útil e prático, é
a ferramenta explorada para levar os homens
a sustenta-la. E eles vão se posicionando de
acordo com as expectativas corporativas.
Consideram também, que o seu sucesso e
satisfação na corporação é imprescindível
para o desenvolvimento de ambos e se
dedicam.
A corporação declara que só através
dela os homens podem viver com conforto e
livre do sofrimento. Eles querem acreditam
na promessa, e para conquistar a realização
eles representam os papeis que ela
determina. Realizam esses papeis motivados
e incentivados pela corporação que neles
desperta o sentimento de encantamento e
orgulho por ela. Ela utiliza-se dos seus
sonhos para atraí-los e fazê suportar o
enquadramento da sua natureza nômade e
livre, às normas e restrições corporativas.
Ela procura a auto-superação e a da
concorrência através de profissionais
entusiasmados. Para entusiasma-los renovam
neles a convicção de que nela realizarão os
sonhos de riqueza e felicidade, que lhes é
justo. Para isso, utilizam dinâmicas com
características de festa, músicas de ritmos e
batidas de tambores que remetem ao
primitivo e provocavam estados alterados de
consciência. E o seu propósito é injetar
nesse momento a motivação que desperte a
energia primária do guerreiro que desceu da
árvore. Criam um clima de envolvimento
utilizam técnicas semelhantes às dos cultos
religiosos, que evocam o aspecto histórico
susceptível às crenças, e ritos primitivos6.
Nesse processo trabalha os símbolos que
alimentam os vínculos humanos com espaço
corporativo.
Ela considera o percurso humano na
corporação uma viagem, e nela os faz

dançar, seduzidos, com as máscaras e
alegorias de deuses e demônios7 que
habitam o seu imaginário e os sedam8. Para
mantê-los sedados ela desenvolve estratégias
buscando a conquista dos sentidos
utilizando-se de todas as funções da
comunicação para transforma-lo segundo as
suas necessidades. Isso acrescido da
promessa e da ameaça de que enquanto eles
seguirem fielmente todas as instruções
superiores terão a carreira assegurada. Porém
qualquer palavra, atitude ou pensamento em
contrario poderá interromper essa carreira.
E eles sabem que são vistos, ouvidos e
vigiados9 (Pross, 1980:105).
A complexidade corporativa, sua
construção, forma, estrutura e função são
pensadas mecanicamente para funcionar na
pratica. No projeto, a parte principal que
move essa engrenagem - os homens – são
considerados por ela como uma tabula rasa.
E, a comunicação normativa que compõe o
manual de procedimentos, é construída para
ser
interpretado
e
transformado
mecanicamente em trabalho. Porém essa
transformação
envolve
os
atores
interpretantes carregados de histórias. Os
sentimentos e emoções, a corporação ignora,
mas, eles interferem na interpretação. De
acordo com Pross (1980:15, 45) a relação
sígnica é triádica e se dá entre “el médio”, a
corporação; “el objeto designado”, o trabalho; “y
la conciencia interpretante” o homem. “...y está
subordinada al simbolismo...”. Assim, a
interpretação é passível de interferências
daqueles que interpretam. E nessa
interpretação, quando as interferências
surgem, afetam o processo adaptativo dessa
tríade, que transportam outros sentidos,
permitindo representações inusitadas sem
registro no projeto da corporação.
2. A função normativa
A comunicação corporativa, ancorada
nos estudos de Hary Pross aponta para a

persuasão como um fenômeno de
abrangência das massas. Os discursos
condensam textos culturais saturados de
narrativas vinculadoras. Escolhem as
palavras, lastros de informações carregadas
de sentidos projetados através dos tempos e,
capturam o desejo do funcionário,
mobilizando a sua natureza projetiva. Desta
forma com o discurso captura os nômades e
os insere nos projetos corporativos.
Exploram da comunicação persuasiva a
sensibilidade que opera sentido, e constrói
mensagens que invadem o imaginário e
apropriam do corpo e dos sonhos dos
funcionários. Os nômades ingênuos
seduzidos vendem sua alma ao diabo para
alimentar a sua necessidade de vinculação.
Entregam seus corpos e seus destinos e se
deixam arrastar pelas vantagens ignorando
os riscos. E essa comunicação persuasiva
sobre os homens como disse “McLUHAN
(1979: 257), como pílulas subliminares elas
agem com o intuito de exercer um feitiço
hipnótico”. As mensagens operam como
agente eliciador do comportamento. O uso
do conceito “eliciador” aqui se justifica pela
importância e pela ação manipuladora da
percepção e do estímulo - produzindo nos
funcionários
um
comportamento
involuntário.
Com esse foco a norma corporativa é
objetiva, dirigida às necessidades humanas,
mas visando o atendimento das suas metas.
A sua narrativa é elaborada e estruturada
para transparecer uma relação de
reciprocidade, e tem a pretensão de traduzir
a corporação como objeto do desejo
humano. A construção desse texto remete a
Pross (1980:28) “... la necesidad de expresión en
el hombre apunta a su carácter insaciable”. Ela
Visa despertar no imaginário humano um
sentimento de pertença a um universo de
primeira grandeza. Nesse universo promete
que os homens podem ser sujeitos e atores
de suas construções sobre a realidade.
Apresenta-se
como
um
mito
de

oportunidades, sucesso e ascensão social na
vida dos que nela atuam.
3. Processo
dissimulado

enigmático:

discurso

A norma corporativa é planejada
estrategicamente, seguindo a tradição
funcionalista dominante. Ela estabelece
procedimentos que deve ser seguida sem
questionar. Tem a pretensão de promover a
coesão dos esforços humanos nela insertos,
e é pensada para vencer as resistências com
as quais possam se deparar. Cria também
uma predisposição para interação que
propicia a necessária mudança dos hábitos
para que se opere e efetue a mudança de
atitude que deseja nos insertos.
O
discurso
visa
descartar
a
complexidade emocional, considerando os
homens
de
forma
racional
e
comportamental. Denuncia a cultura
corporativa
desenvolvida
de
forma
autônoma, com autoridade dissimulada uma defesa contra as emoções que limitam
nos indivíduos a expressão de seus
sentimentos. Voltada para a realização de
tarefas e solução de problemas estratégicos,
cerceia o espaço e a oportunidade para que
os funcionários analisem, compreendam e
reflitam sobre a sua narrativa. Quando Pross
fala que: “... la cuestión gira em torno a la
significación que apunta a la interpretación, no al
mediun”, abre um viés para pensar essa
temática. A pouca atenção que a corporação
dedica aos sentimentos gerados nas pessoas
durante o seu processo de adaptação não
fica impune. De acordo com Pross “Dichas
representaciones nos hacen retroceder a experiencias
primarias especificas del genero humano”. As
experiências vividas nesse contexto, criam
novos significados, e produzem uma lacuna
existencial naqueles que as vivenciam. A
submissão sem reflexão - procedimento
infantil, muda o ritmo de suas vidas e essa
mudança afeta as suas identidades e alteram

a forma como compreendem as suas
relações com o mundo que as cerca e com a
própria corporação.
O discurso corporativo não ignora e
aproveita-se do alerta de Gasset (2002:4)
... a mesma linguagem utilizada para
expressar os pensamentos serve
também para ocultá-los e mentir. Ao
falar, os homens enganam-se achando
que vão utilizar tudo que pensam. Na
verdade o discurso diz apenas uma
parte, e abre um fosso intransponível
para o restante da transmissão.

Esse fosso, a empresa procura ocultar
com sedução não deixando espaço para o
questionamento. Consciente de que a
linguagem é o meio de manifestação do
pensamento, a corporação dela se utiliza
para modificar o comportamento dos
funcionários modelando-os de acordo com
o seu desejo.
O discurso corporativo desperta uma
identificação coletiva leva os funcionários a
acreditarem que ali sempre haverá lugar para
todos que se adaptarem, se dedicarem
incondicionalmente e vestirem a camisa. A
submissão a essa identificação e aos
objetivos corporativos, provoca uma
alteração na sua forma pensar a si e o
mundo. A obrigatoriedade do trabalho em
equipe e o pensar coletivo são os principais
responsáveis pela alteração.
3.1 - O equívoco

O discurso é elaborado e produzido de
forma velada é enigmática. Ele se revela
simples para a percepção, porém trata de
questões complexas. Quando analisado
transparece o reflexo da fragmentação com
que tratam o ser humano, sua
individualidade é negada e só aparece no
coletivo. No discurso os indivíduos são
vistos como agentes investido de poder mas,
para representar papeis predeterminados.

São signatários de um contrato de trabalho,
mas lhes são atribuídas muitas obrigações e
poucos direitos. Não há espaço para viver o
seu papel de ator criativo na construção da
realidade eles constroem. Na prática não são
reconhecidos em sua constituição como
sujeitos criativos na corporação.
A participação humana nas corporações
segundo a noção de sujeito e ator mostra
que a realidade das estruturas, e do ambiente
corporativo deixa pouco espaço para que
isso ocorra. Falta autonomia para que o
funcionário possa se considerar um ator que
produz, reproduz e transforma tanto a
corporação como a si próprio por meio dos
jogos de diferentes grupos que a compõem a
hierarquia. As pessoas não se tornam atores
verdadeiros se elas não são sujeitos que
expressem aquilo que são, ou estejam
engajadas naquilo que fazem. O fazer
autêntico é acompanhado do poder de dizer
“eu”, mas para isso o sujeito precisa estar do
lado da imaginação, da criação, da crítica e
da reflexão sobre si. E “...pertenezcan al
simbolismo discursivo o al presentativo – es lo que
constituye el mundo ambienten el que el sujeto puede
moverse y en el que se desarrolla y renueva...”
(Pross, 1980:30). A condução das normas
corporativas dirige-se aos funcionários como
recipientes de determinantes ambientais, que
mudam seu comportamento de acordo com
as informações que recebem e o interesse
daquele que as comunica. Ao adotarem essa
perspectiva a corporação nega a existência
do seu mundo interior rico de expectativas,
desejos e fantasias. Assim ignora os
processos internos, responsáveis pelas
alterações não desejadas pela corporação que
surgem no processo interativo.
3.2 - O conflito comunicativo

Nas interações cotidianas surgem
situações tensas de natureza contraditória
nas representações dos funcionários. Elas
ocorrem entre as emoções individuais

ignoradas, tanto por eles mesmos quanto
pela atuação da norma corporativa. Eles as
negam porque conscientemente ou não
desejam acreditar no discurso corporativo e
se esforçam por cumprir a sua parte. Pross
(1980:48) diz que a realidade social não
consta somente de coisas, pessoas e relações,
mas, ideologias e representações. Quanto
mais os indivíduos tentam, racionalmente
ocultar as contradições das representações e
negá-las, mais mergulhados nelas eles ficam.
A partir dessa racionalidade são construídas
e significadas as identidades corporativas.
Essa significação é orquestrada pela
comunicação corporativa responsável pela
interação cega dos indivíduos com os seus
processos. Ela se dá na presença das relações
sociais de poder, que criam e delineiam as
estruturas básicas que tornam possível a
adaptação de novos funcionários.
Além das normas corporativas, o
uniforme e crachá, também evidenciam a
submissão despersonalizante. Com relação a
essa questão Pross (1980:30) chama atenção
para a perda do simbolismo e a produção de
massa. A compreensão da constituição da
identidade corporativa não é possível sem
que os funcionários interpretem os eventos
nos quais se encontram envolvidos. Quando
essa compreensão não ocorre, fica difícil
reconstruir os significados, e o poder das
normas predominam sobre as suas
identidades individuais e as distorce.
Dominados pela distorção que reina sobre o
conceito da sua própria identidade perdem a
noção de corpo, e de corporação. Assim,
desorientados de si mesmos, os homens
representam os seus papeis e executam o
trabalho corporativo confundindo-se com
ele. “Meu nome é trabalho”.
4. As variantes psicopatológicas e sua
função na comunicação corporativa
Ao representar o homem não é nem ele
nem o outro. A sua vida perde autenticidade,

seu destino pessoal é a atrofiado da própria
vida, porque toda vida autentica é luta e
esforço, como o nascimento da borboleta.
Com o processo de representação
humana a corporação se compõe de
simulacros - funcionários que tem uma única
liberdade: fazer o que tem que fazer. A norma
que a governa impõe aos homens nela
insertos um destino, e sem discutir ele vive
caricaturado com a mascara do seu papel.
Para evitar encarar o que é imperativo,
adotar a identidade corporativa, ele
empreende esforços para fugir do seu
destino nômade e ficar insensível ao
chamado
de
sua
natureza.
Essas
representações aprendidas desde o seu
nascimento o ajudam a desenvolver os
sentidos e utiliza-los na corporação para ser,
parecer ser, e ocultar-se. Sobre essas relações
que possibilitam ao homem a convivência
social Samain aponta algumas considerações
de Bateson:
“A comunicação envolve as relações
existentes entre as funções e
performances cognitivas (perceber,
decidir, inferir, estimar, corrigir,
memorizar) cravadas, em nossos
sentidos, visualidade, audição, olfato”.
Vivemos nos balcões de uma
complexa teia comunicacional, nos
palcos dessa rede planetária somos
sempre
de
maneira
solidária,
institucional e orquestral, os atores
necessários de nossas apresentações,
representações, idéias e contra-ideias,
sem as quais não existiriam sociedades
e muito menos dinâmicas sociais
(Samain, http://www.unr.edu.ar/).

Durante a sua vida, o homem é
submetido a diversos espaços, tipos e formas
de comunicação. O primeiro núcleo humano
que o homem experimenta, é o espaço
familiar,
no qual
ele se submete à
aprendizagem
e
se
socializa
(www.unr.edu.ar/).

4.1 - A Comunicação Familiar: o alicerce
formador

A família se estrutura através da
comunicação normativa e sobre esse tema
Lucien Sfez contribui com a seguinte
definição:
... A comunicação normativa faz
comunicar e põe em comum aquilo
que não pode permanecer privado.
Consiste em concretizar o vínculo
político de nascimento, e mediante
esse direito criou a separação e
produziu a alteridade que permite a
identificação. Assim, a família se funda
politicamente, e o pai não passa de
uma ficção que reenvia aquilo que
funda o sistema. Da mesma forma que
o político civiliza o objeto mítico
mediante o poder de representar todas
as ficções sucessivas de transmissão. A
ciência de hoje, enquanto significante
absoluto se encarrega da garantia de
fronteiras entre nós e as coisas. A
razão funciona aqui, seguindo o
impulso do legalismo. O saber total é
um mito, e existe para ocultar, ...diz-se
que, no princípio ele era o pai e a
pátria (1994: 121).

No núcleo familiar se consolida o
sistema dos vínculos constitutivos do
homem. Eles fornecem os primeiros
elementos limítrofes que estabelecem os
limites sociais. A democratização de espaço
para as primeiras formas de sociabilidade,
agregação, reunião, união de pessoas e interrelacionamento. Eles são fundamentais na
formação da identidade do individuo.
Segundo a classificação de H.
Harlow16, que fez experimentos com
simulacro de mãe de arame com mamadeira,
e de pelúcia sem mamadeira, ele estabeleceu
cinco sistemas de vínculos: o maternal, o
filial, o etário, o heterossexual, e o paternal.
O maternal ocorre desde os primeiros
momentos de vida da criança, oferece a
matéria prima comunicacional que cria a

relação de proximidade. No inicio acreditouse que fosse o alimento, mas hoje se sabe
que ele é acompanhado pelo afeto, a
dedicação, e o abraço, um conjunto que se
complementa. O vínculo filial que está
diretamente ligado ao maternal que é
fundamental para que os outros vínculos se
consolidem. O
etário ou do sistema
fraternal, não fica restrito apenas em um
papel familiar, mas ao companheirismo que
considera o outro. Nele a comunicação
horizontal é mediada pelos símbolos sociais
que na relação com o grupo criam seus
próprios códigos, e sem eles pode não
funcionar. Nesse momento é que surgem os
primeiros conflitos da comunicação. E cada
grupo tem a sua forma de democratizar esse
conflito. Esse é o vínculo que sustenta a
relação de trabalho. O quarto vínculo, o
heterossexual, também chamado de parceria,
sexual, conjugal, é o vínculo do novo núcleo
social. O quinto, o paternal que se contrasta
com o vínculo maternal pelo distanciamento,
a abstração da distancia tem um sentido
cultural.
As primeiras organizações foram as
familiares, comuns nos campos, os feudos –
e neles os filhos eram os trabalhadores e
desenvolviam as ferramentas necessárias
para a execução das tarefas. Nesse momento
se consolidava a relação fraternal, e a
paternal do pai patrão. Na família é que
nascem e se consolidam os ícones com
capacidade de representação sem os quais
não existiria possibilidade da vida social,
comunidade ou sociedade.
Sobre o espaço familiar Sfez diz que a
infância é o lugar em que a criança põe, em
prática e à prova, toda a tentativa de
comunicar explorando verbal e visualmente,
as condutas e os comportamentos
oferecidos pelos seus pares. A comunicação
adquirida nesse meio cultural é especifica, e
o estilo de ser e de viver, o caráter, é distinto
de todos os outros meios. O que é

aprendido nesta fase denunciará para sempre
a pessoa no mundo.
Os comportamentos aprendidos a
partir das experiências vividas neste núcleo
são responsáveis pela aprendizagem, atitudes
éticas, relacionamento interpessoal e ações
pragmáticas de adaptabilidade, de incentivo
e estilo de se atuação na vida, e na sociedade
e no trabalho. Assim a família prepara o
homem para representar um papel social que
é a imagem de si mesmo. Sendo assim,
sujeito a todas as formas de conflitos e
subjetividades, próprias do espaço familiar,
que ser humano se repete em todos os
espaços humanos. Dessa forma o homem
transita algumas vezes na comunicação
vertical, e em outras, na horizontal. E em
todas as instancias sociais esses dois tipos de
comunicação se plasmam.
4.2 - Comunicação vertical e comunicação
horizontal

A comunicação horizontal é aquela em
que a relação ocorre entre as pessoas como
se fossem iguais, sem predominância de
poder; mesmo cargo, nível ou grau de união.
Ocorre entre aqueles que estão no mesmo
plano, sem presença simbólica, política ou
verbal de poder que obrigue à obediência
(Pross, 1980:77).
É a relação que acontece no terceiro
sistema de vínculos, que é originariamente
vivida entre os irmãos. Ela possibilita o
desenvolvimento da administração de
conflitos que surge na relação entre os
grupos. Pressupõe compartilhamento de
decisões divisão de tarefas, proximidade e
física e contato fraterno. Ocorre algumas
vezes no contato com o pai que em sua
essência é vertical, mas permite a horizontal
considerando as devidas proporções da
relação. Da mesma forma na corporação,
dependendo do tipo de Administração.

A comunicação vertical implica em
relação de superioridade sobre as pessoas e
coisas. Expressa na democracia a simbologia
de dominação sem questionamento de
supremacia. Possui um símbolo regulador de
dominação, um símbolo político de
representação de imagem predominante, o
poder.
O poder é o simbólico, que na relação
cria o conceito de autoridade que se aplica à
hierarquias. Ele possibilita a ordem e a
dominação. Sua formação depende das
representações
predominantes,
já
configuradas à percepção e a comunicação
humana. É depende dos sentidos que se
constituem em grande parte de fatores
subjetivos. Dispõe de uma capacidade de
designação da qual o homem não pode se
desprender. Portanto, aprisionado não pode
desprender-se de si mesmo (Pross, 1980:75, 83).
Quando a comunicação vertical se
coloca, a horizontal, de solidariedade, se
transforma em representação17.
4.3 - A comunicação Social e Corporativa

A arte de representar é então adquirida
como norma comunicativa responsável pela
sociabilidade. Primeiro submetido ao poder
do pai, e posteriormente experimentado nas
demais instancias onde os homens exercem
ou são submetidos aos poderes: patronal
(dos patrões), ou social (relativo à cidadania),
além dos poderes; militares e eclesiásticos.
Essas normas se desenvolveram e
consolidaram ao longo do processo
civilizatório. Através delas a humanidade se
estabeleceu e se conduziu até a atualidade.
Elas adquiriram poder, foram cultuadas e
possibilitaram a existência humana e a sua
permanência sobre a terra.
Assim, o homem que aprendeu os
comportamentos adequados para a vida
social, profissional e afetiva, comunica as
suas necessidades básicas e representa. Essa

representação é marcada por compassos e
descompassos culturais que permeiam a sua
existência. A sua atuação na corporação é
intimamente ligada à cultura enraizada nas
ordens institucionais que estruturaram a sua
personalidade. A sua vida cotidiana no
trabalho é a reprodução simbólica das suas
experiências (im)possíveis nas relações e
atividades
de
grupo
socialmente
(des)integradoras.
Segundo Baitello, “... o espaço social é
composto pelos papeis que os homens desempenham.
E o seu transito nesse meio com a desmesura que a
sociedade impõe e cobra, só é possível pelos sistemas
de vínculos aprendida em seu primeiro núcleo”. Não
seria suportável viver essa falta de medida e
representa-las, se as representações não
tivessem sido aprendidas e experimentadas.
Esse estilo de representação denuncia o
homem ao mundo, e a ele o homem se
adapta, se submete, e é submetido, e para ele
se transforma permanentemente. A sua
performance apresenta as mais variadas
formas teatrais. E a sua vivencia nas
corporações só são possíveis graças a essas
formas teatrais reproduzidas.
5. O espaço corporativo: mediador de
trabalho e de loucura: as representações
e os círculos existenciais
A reunião dos homens no espaço
corporativo só é possível em virtude dessa
submissão que pressupõe hierarquia. Nela o
poder do mais forte, no estado natural
converte-se em poder de domínio, no estado
legal. Conforme Samain: A convivência é
mediada, objetivada e institucionalizada, ou seja,
normatizada.
Essas normas que já consolidaram o
seu comportamento, atitude, a forma de
lidar no mundo e com o mundo, carregado
de significados. Assim, a sua convivência na
corporação terá a sua característica pessoal.
Porém ela deseja alguém que se molde às

suas normas, e para atendê-la o homem terá
que se readaptar. Para isso ele terá que se
submeter e desestruturar algo que foi
estabelecido na família a sua identidade.
Como ela conta ela conta com as
necessidades humanas de auto-realização,
auto-reconhecimento e o reconhecimento
público pelo seu trabalho, aposta na
persuasão. Oferece promoção, status,
oportunidade do exercício do poder e da
vaidade do saber. Desafiado, exercitar a sua
capacidade de resposta ao desafio da
escalada hierárquica, e se depara com as
massas e a gestão de competências frente
aos desafios dos mercados globalizados.
Ele corre todos os riscos de embarcar
em uma viagem sem retorno, pois a
corporação reproduz a savana da sua decida
da árvore, porém, mais selvagem. E para
vencer nessa savana tem que imprimir na sua
representação, uma força que ele não possui
na realidade. Mas trabalha com os fatores
análogos ao sistema de vinculação que o
habilitam. Despe-se da identidade que
contava com as características do vínculo
maternal, e incorpora as características
vínculo paterno. Ele simula o trabalho
perfeito, a invencibilidade, o bom humor
constante e a permanente disponibilidade
com autoridade. Nada disso existe de fato,
mas a empresa precisa que essas
características sejam representadas. Assim os
homens podem cumprir o que a vida
profissional complexa os obriga a assumir19.
Essa savana selvagem é o espaço de
vida dos mortais governado pelos titãs20
(conceituar) que são as normas. Essa
corporação se transforma em campo de luta
em que, vale tudo pela sobrevivência
lucrativa não importam os meios, apenas os
fins. Nela se ignora o espaço comum de
convivência. Com essa filosofia os vínculos
fracassam e onde se deveriam cultivar
relações de mútua colaboração se transforma
em lugar da devoração.

A corporação que só valoriza o seu
crescimento econômico e físico ignora que o
sucesso e a satisfação do homem na
corporação são imprescindíveis para o
desenvolvimento de ambos e da própria
sociedade. Sobre a importância humana
nesse processo corporativo para o progresso
social, Samain apresenta uma citação
esclarecedora:
“A dinâmica sobre o desenvolvimento
da sociedade abrange todos os
processos e produtos que as atividades
coordenadas de numerosos indivíduos
pressupõem.
Essas
atividades
coordenadas que produzem resultados
amplamente superiores a si mesmos,
em seu âmbito e complexidade, são
obtidos como resultado do empenho
de cada atividade individual, e a
empresa é a soma dessas atividades.
Um ciclo permanente e nunca
acabado”
(Samain,
http://www.unr.edu.ar/).

Os resultados da corporação estão
vinculados à submissão dos homens às suas
normas e valores mesmo que ambos sejam
divergentes. A ela eles se adaptam para aí
permanecer e atender às suas necessidades e
as metas corporativas. De acordo com
Bystrina, o homem viaja do céu ao inferno
graças às suas transições simbólicas. Essas
transições são possíveis pela capacidade
interpretar e adaptar símbolos, o que garante
a sua aceitação nesse universo e o seu
enquadramento.
Esse
exercício
de
adaptação, porém é agressivo aos seus
padrões já estabelecidos. Para viabilizar a
adaptação utiliza-se de uma forma
metafórica de representação.
6. As representações humanas no
trabalho: porta de entrada da loucura
Interessado em atender seus objetivos,
e pressionado para atender aos objetivos da
corporação, o homem se afasta de si mesmo
e se imanta da identidade corporativa. Ele

cria com ela uma simbiose tornando-se
quase tão mecânico quanto as técnicas e as
máquinas com as quais convive. Para tornar
isso menos doloroso ele encontra um viés
comunicativo - a dissimulação, que o anula.
Sobre isso Lucien Sfez diz que onde a
política tradicional da comunicação fracassa,
a própria comunicação estabelece algo em
comum que ele esclarece valendo-se de uma
citação de Baudrillard:
Todos nós somos prisioneiros da
espiral comunicativa, e não podemos
escapar a ela. Se nos entregamos a ela
nada podemos fazer nem dizer. Todos
os nossos atos e enunciados são
prisioneiros da armadilha que a
denunciam. Agir ou escrever é reforçar
a armadilha como os movimentos
desordenados dos que se afundam em
areia movediça. Assim nas relações
humanas
reina soberana a
representação, ou o delírio. “...eu creio
exprimir o mundo de máquina que me
representa, mas é ele que se exprime
em meu lugar”. Eu tenho a ilusão de
ser e ver - Metáforas, pois o sujeito só
existe através do objeto técnico que
lhe atribui seus limites. Frankenstein é
o duplo do Dr. Frankenstein, o outro
si com atributos do sujeito humano, a
quem empresta sentimento e afeto
(Sfez, 1994: 13-75).

Esse comportamento dissimulado, esse
outro de si que o homem deixa manifestar, é
uma adaptação. Ele pratica a dissimulação
para evitar a punição, evitar critica ou
promover aceitação. Isso pode ocorrer de
forma tanto consciente, quanto inconsciente.
Essa dissimulação, embora pareça perfeita,
custa ao homem um esforço psíquico, quase
um sofrimento, que o denuncia. Quando
com ela atua o homem manifesta atitudes
antagônicas porque na realidade ele está
negando comportamentos estabelecidos.
Um jogo performático, em que seu
comportamento alienado confunde-se com
o de um esquizofrênico. Deleuze em um
estudo sobre “capitalismo e esquizofrenia”

traz uma referência de Bateson que auxilia
na compreensão dessa questão: segundo ele
“a esquizofrenia não é produto puro do
cérebro, como acredita alguns psiquiatras,
mas fruto de um sistema familiar ou social”.
Bateson chama de “double bind” a
emissão simultânea de dois tipos de
mensagens que se contradizem entre
si. Um exemplo é o pai que diz ao
filho: anda critica-me, mas deixando
perceber que qualquer crítica efetiva,
ou pelo menos certo gênero de crítica
seria muito mal recebida. Bateson
pensa que esta é uma situação
particularmente esquizofrenizante, e
interpreta-a como um “non-sens”
dentro da perspectiva da teoria dos
tipos de Russell o double bind, o
duplo impasse, é uma situação
corrente
e
edipianizante
por
excelência. E é nesse sentido que
Édipo deve ser apresentado como uma
serie ou como oscilando entre dois
polos, que são a identificação
neurótica, e a interiorização dita
normativa. Mas o Édipo, o impasse
duplo, está em ambos os lados. E se
aqui um esquizofrênico se produz
como entidade é por ser o único meio
de escapar a essa via dupla. Nela a
normatividade não oferece mais saídas
que a neurose, e a solução não está
menos entravada que o problema.
Então refugiamo-nos no corpo sem
órgãos (Deleuze, 1966:83).

É exatamente esse corpo sem órgãos
que historicamente procura se refugiar da
punição e para isso cria estratégias para se
ocultar ou ocultar seus atos, que vai para a
corporação.
Segundo Baitello “o corpo do homem é um
corpo de memória e de história, que constrói cenários,
e histórias pregressas e progressas” - um corpo
psicossomático de temporalidade que se
apropria do tempo e do espaço, e quando
vai para a corporação se apropria também da
identidade corporativa. Ignorado como
corpo cultural pela corporação que o

submete, por ser ignorado, desse lugar ele
responde alienado. Esse corpo vive um
momento de confusão e conflito e age
“voluntariamente23” com a intenção de
distorcer os conceitos que nele reinaram até
então. Deixa de ser ele mesmo, um corpo de
vida e de cultura, enlouquece, delira e se
transforma em representação de si mesmo.
E para adequar-se à corporação, ele permite
que interfiram em suas histórias, apaguem
parte de seus arquivos e com o seu
consentimento promovam a destruição do
seu mundo simbólico. De posse dos novos
códigos, os corporativos, ele cria para si
outros significados da corporação entra
dentro deles e os extrapola, ou seja, os
reescreve. Em Sfez encontra-se uma citação
de Sartre e Barthes, que ilustra esse
processo:
...o receptor ao ler o texto o refaz, e a
sua maneira a sua leitura é na verdade
uma reescritura. ... essa sutileza da
realidade ficcional é uma hibridização
carregada de características de dupla
criação; a fabricação, o meio de
comunicação e o receptor tecem os
vínculos com imagens mentais, o
pensamento, e sua liberdade criativa.
Assim ele recompõe o texto com o seu
olhar, adequando-o ao seu mundo,
dentro da sua possibilidade (Sfez 1994:
98). .

A reescritura dos seus significados da
norma é uma possibilidade dos homens
submetidos às normas corporativas. Na
teologia a teoria mata o corpo para ganhar o
que chama de verdadeiro corpo que é a
alma. Para atingir a ascensão social; o
homem inserto na corporação permite a
morte do seu corpo - mídia primaria, para
ganhar o corpo corporativo – corpo inscrito
pela marca do outro. Preço que ele paga para
ganhar a sanção positiva, um ato político.
Com relação a esse ato político Sfez
(1994:37) faz a seguinte colocação: “a
política não está apenas nos poderes, na
ideologia, na técnica, na organização social e

nas rupturas - está em nossas utopias e
visões de mundo que se enfrentam em cada
um de nós, em lutas contra nós mesmos - de
ecos ensurdecidos”.
Sobre esse enfrentamento - No palco
corporativo
acontece
a
dinâmica
representação dos homens no exercício de
transformação da norma em trabalho. O
primeiro passo que exige a sua submissão é
preço alto que ele escolhe pagar. Porém
quando ele se submete vende a sua alma ao
diabo24, constrói um cenário e entra dentro
dele. Para evitar o sofrimento, incorpora
Lethes, o esquecimento de si mesmo para
atuar na corporação. Dessa forma o homem
atende a corporação alimentando a sua
história e dela sendo cúmplice. Os processos
que nela se cumprem acontecem através dos
seus corpos. Corpos sedados de si
canalizando a energia corporativa titânica26,
e realizando suas metas.
Do ponto de vista das relações titânicas
as corporações se transformam em espaço
de relações fatais conduzidas pelo
despotismo, irracionalidade e a violência dos
deuses primitivos. As forças primitivas
atuam nos homens com a sua permissão
quando se submetem. Nesse espaço em que
essas forças vigoram não são da lei e da
ordem, dos princípios e da benevolência,
mas as primitivas arcaicas, da tirania das
normas.
O cotidiano corporativo é uma luta de
titãs com o qual o homem se depara. E
quando se entrega às normas sede ao
titanismo. Essa entrega é uma escolha
individual, depende da sua consciência ao
lidar com o fenômeno. Entrega-se aquele
que se deixa levar cegamente pelos seus
desejos e necessidades. De acordo com a
Profa. Malena Segura Contrera “Todo
arquétipo coletivo, quando entra em ação, provoca
um rebaixamento natural da capacidade critica e
intelectual do homem e o mobiliza”. A força das
normas corporativas aliadas às necessidades
de realização dos homens e ao seu desejo de

pertença o atordoa e o faz cego à sua
identidade. Nesse estado alterado de
consciência28 ele se entrega ao titã
corporação e para ele se disponibiliza. Dessa
forma contracenam no palco corporativo o
trabalho e a loucura. Na medida em que a
loucura paga pelo senso, fracassa a
identidade. É um tempo despedaçado em si
mesmo, sendo dominado além de medida:
um tempo alienado em que o homem,
fragmentado se perde. (Loucura - Kamper
www.cis.org.br)
6.1 - A loucura corporativa

Ele se perde na tentativa de atender a si
e ao outro. Nesse processo, muito do que
compunha o seu padrão de valores
permanece, mas o que mantém a sua
unidade depois das adaptações e
modificações, nem sempre é a sanidade.
Prisioneiros da espiral comunicativa, armadilha
que segundo Baudrillard denuncia o homem,
e da qual não podem escapar. Cerceados
pela espiral de Ananke e Cronos que
espremem os seus corpos com as angustias e
necessidades da vida eles se alienam.
Ameaçados por Cronos e pela sua foice do
tempo, do destino e da morte eles se
desesperam. Assim desesperados Jogados na
panóptica estratégia arquitetônica da
corporação, os corpos dos homens ficam
permanentemente condenados à visibilidade.
Desta forma, totalmente impotentes, seus
corpos refletem sem ter como e onde se
esconder, e nessa condição - dia e noite
representam. Segundo Kamper, quanto mais
visibilidade menos propriocepção, sem saber reagir
o homem gradativamente vai perdendo o
seu corpo para a corporação. E sem o seu
corpo nada mais lhe resta.
A construção do corpo corporativo
implica na destruição do corpo da história
cultural carregado de mitos, crenças,
ideologias, jogos, utopias e religião
vinculados ao imaginário. Os corpos
corporativos são corpos marcados por

cicatrizes da corporação e contam a sua
história.
Esse
corpo surge
como
consequência da adaptação do mundo
simbólico do homem à norma corporativa a
qual ele se submete. Assim a corporação
possui o funcionário transformado em
imagem de si mesma, e decide o seu destino.
Esse duplo poder sobre aquele que deixa de
ser sujeito de si mesmo o intrapola. Essa é a
opressão mais sutil porque conta com a
cumplicidade do oprimido. Dessa forma a
loucura que é historicamente a sombra da
razão se instala e se alimentam de uma fonte
comum. Essa loucura é o inicio de um
percurso, o começo de uma viagem
programada pelo próprio viajante. Isso
porque do ponto de vista da cultura, a
loucura está relacionada aos textos culturais
construídos pelo próprio homem, autor da
norma corporativa ou cúmplice dela. O
substrato secreto do texto que se manifesta é
de um tempo não vivido. Por detrás da
história da dupla; razão-loucura aparece a
efetividade de uma imaginação próxima à
ventura, e de consequências poderosas e
irreversíveis. Com relação a esse processo
Kamper tem a seguinte definição:
A loucura é a sombra da norma; e
contém, mesmo que de um modo
dificilmente acessível, a verdade, seja
desta norma, quanto do senso. ...E
com respeito às pretensões sociais
sobre o individuo humano, hoje
existem somente dois tipos de loucura:
a unidade “racional” e a divisão
“irracional”, uma identidade defendida
com pânico, e uma esquizofrenia
ligada a angustia e ao terror (texto:
Loucura - traduzido por Maurício
Andrade - www.cisc.org.br).

6.2 - O retorno de uma via de escape

Nessa estratégia de escape de si mesmo
para adaptar seus corpos às corporações, os
homens se acomodam alienados e
desestruturados de sua identidade original.

Mas nem todos os homens, detentores de
seus corpos mitológicos, de raízes arcaicas
carregada de historias, encontram alivio para
seus conflitos quando se submetem. Muitos
dos que se entregam aos comportamentos
aceitos socialmente, não conseguem
reescrever
sua
nova
história.
Conscientemente ou inconscientemente
ficam impossibilitados de criarem para si
outros significados que não os corporativos,
e muito menos entrar dentro deles e os
extrapolar. Eles se submetem, mas um
mecanismo que eles não dominam rejeita a
adaptação aos significados corporativos, eles
então entram em delírio e nele permanece.
Essa rejeição é uma falha da
reconstrução da representação dos papeis
corporativos e tem sido objeto de
investigação e reflexão para os pensadores
desde os tempos mais remotos. Cada um, à
sua maneira, estabeleceu conceitos ou teceu
grades de classificação para esse animal
humano delirante. Incapaz de adaptar-se à
corporação ele ainda confunde-se com o seu
próprio delírio. Esse animal que desenvolveu
a
capacidade
de
dissimular
o
comportamento em troca do atendimento
das suas necessidades, ou para evitar o
sofrimento e falhou no momento de
ressignificar recebe uma classificação. E essa
classificação comporta uma variável. Há
entre eles, aqueles que se entregam à loucura
consciente ou inconsciente.
6.3 - Uma retomada

Essa loucura remonta os tempos
arcaicos e não desprezam o mundo mágico
dos mitos que compõe o arquétipo dos
homens. James Hillman fala que a loucura é
uma das partes da dualidade dos mitos: amor
e ódio, poder/submissão, e saúde/patologia.
Patologia essa, carregada de antagonismos
que se manifestam na relação do homem
com o mundo e se faz intensamente
presente nas corporações. Essa relação tem

raízes esquizofrênicas arcaicas e permeou o
seu pensamento selvagem tanto na
mitologia, religião e na relação social.
Atualmente, quando esse homem vai para a
corporação, espaço de domínio de Ananke,
ele constrói vínculos simbólicos necessários
nesse contexto, pois as normas aí
propagadas são comunicações persuasivas de
Hermes31 que a todos convence. Nesse
espaço a necessidade e a patologia se
manifestam e Ananke os consagra. Sobre a
norma e a loucura também Sfez apresenta
uma crítica.
A administração moderna inventa uma
humanidade antes da queda, um
paraíso, de harmonia sorridente que
uma literatura hipócrita dissemina em
escala planetária e descreve a retidão
da ciência, da justiça, da eficácia
gerencial que acarreta a loucura, por
ignorar todo o sistema deficiente,
mentiroso, intermediário, entre o
absoluto e o “nós” da transmissão. O
mundo de Orwell é precisamente um
mundo sem genealogia, onde a
fronteira entre o eu e o outro não é
traçada, a indústria anula o sujeito. A
comunicação é uma religião social que
não vai abolir a escritura porque o
mais escrito de todos os escritos é o
corpo humano, a primeira mídia. (Sfez,
1994:122).

Quando sfez fala da eficácia gerencial
que acarreta a loucura, remete a um
fenômeno atual. Hoje o avanço da
tecnologia e a economia atingem e abalam as
estruturas corporativas tradicionais e
comprometem as estruturas mentais dos
corpos a elas submetidos. Esse avanço
tecnológico
provoca
profundas
transformações no mundo e atinge as
corporações. Elas por sua vez submetidas às
forças internacionais são pressionadas pela
globalização, fusões e desregulamentação,
necessitam aumentar a competitividade e
gera alterações na força de trabalho. Isso
exige do homem a elas submetido um
esforço titânico para se adaptar. Esse

fenômeno está sendo observado por
pesquisadores de várias partes do mundo.
No Canadá, companhias de seguro já
ameaçam parar de pagar as despesas com
saúde mental se as corporações não
começarem a fazer algo para prevenir o
problema, diz Morin32:
“Nem só de sombra e água fresca
deseja viver o homem. ... as pessoas
que buscam um trabalho sonham com
um emprego ético, divertido, útil e que
faça sentido. A reivindicação não é
utopia, a falta desses atributos no
trabalho fazem os empregados
literalmente
enlouquecerem.
O
trabalho faz parte da construção da
identidade do indivíduo e do seu
desenvolvimento pessoal. Não é
apenas um meio de ganhar a vida, é
um processo de criação. A pessoa
saudável é aquela capaz de amar e
trabalhar, mas um trabalho que faça
sentido, e o sentido da atividade
profissional é imprescindível para a
saúde mental (Carvalho, A.
C,
10/2003:25)”.

Quando submetidas aos padrões e
pressões tanto de corporações quanto de
suas necessidades os homens se tornam
desertores da sanidade e se entregam à
loucura. É comum nas corporações os casos
em que as pessoas que se dedicam
exaustivamente
por
promoções
ou
premiações e ao conseguirem entram em
estado alterado de consciência, tornam-se
delirantes e incapazes para usufruir as suas
conquistas. .
6.4 - Como a loucura inspira e governa as
pessoas na vida e no trabalho

Conforme alguns pesquisadores a
loucura comporta uma variável, ela pode ser
consciente ou inconsciente. Nas corporações
como nas relações sociais pode-se observar
que algumas pessoas administram a própria
loucura
conseguindo
dessa
forma

administra-la pelo menos por algum tempo.
Schereber e Jamisson Kay ilustram esses
casos
Schereber foi considerado o louco mais
famoso da historia da psiquiatria e da
psicanálise. Ele viveu de no século XVIII
(1842-1911) e junto com os irmãos foi
educado por um pai muito autoritário. Ele
provinha de uma família de burgueses
protestantes abastados e cultos e já naquela
época era pressionado pela necessidade da
produção intelectual. Construiu uma sólida
formação cultural, sabia grego, latin, italiano
e francês. Conhecia história, ciências
naturais, literatura clássica e era exímio
pianista, mas a sua especialidade era
conhecimentos jurídicos. Em 1893, foi
nomeado pelo rei, o juiz presidente da corte
de apelação, na cidade de Dresden, sentiu-se
muito honrado, mas pressionado pelo
desafio apresentou distúrbios mentais. Após
assumir o cargo foi internado com um
colapso nervoso onde ficou por nove anos.
Em seus delírios, apresentava-se nu,
mostrando seu corpo como se não fosse o
seu. Saiu em 1902, retomou parte de suas
atividades, mas depois da morte da mãe em
1907, voltou ao sanatório e ficou mais 13
anos até a sua morte em 1914 e morreu sem
filhos.
Kay Redfeild Jamison, cientista e
professora de psiquiatria tornou-se antes dos
40 anos uma autoridade mundial em
doenças
maníaco-depressivas
(psicose
maníaco-depressiva - PMD) uma doença que
mata milhares de pessoas todos os anos. Ela
fala que nos momentos cruciais de pressões
profissionais, acadêmicas e familiares a sua
instabilidade de humor a lavava as raias da
loucura. Em seu livro se descreve como uma
pessoa divertida, curiosa, entusiasmada e de
fascínio contagiante quando não se
encontrava em depressão. E suas crises
sempre aconteciam em situações de grandes
pressões profissionais ou pessoais. A
primeira durante os exames da faculdade, a

seguinte após a graduação já trabalhando no
hospital, e a outra depois de caso de amor.
Aos 28 anos (1974), já era professora
assistente na universidade de psiquiatria da
Califórnia e admitiu que estava a meio
caminho da loucura e começou a se tratar.
Até a 5a. serie passou por quatro escolas.
Morou na Florida, Porto Rico, Califórnia,
Tóquio e Washington, porque o pai era
piloto. Ela era enfermeira voluntária na base
aérea. Aos dezoito anos foi para a
universidade. Com 22 anos quando estava
assumindo um novo emprego no hospital,
foi acometida de uma grave crise. Aqui cabe
o conceito desenvolvido no texto Loucura
(Insanidade) de Dietmar Kamper (2001). O
vocábulo alemão para “loucura”, Wahsinn, é
de uma concepção nova e substituiu um
termo mais antigo, Wahnwitz (delírio). Seu
significado, conforme a tradução de
Maurício de Andrade oscila entre “destituído
de intelecto” e “inculto, impudico”,
assinalando a falta de uma norma,
indiscutível para a mesma linguagem: o
“senso” (Sinn) que a própria Kay identificou
em si mesma. (www.cisc.org.br. Acesso em
25 mar. 2003).
Considerações Finais
Nômade em busca de novos territórios
que possam prover as suas necessidades
afunda-se como em areia movediça no
complexo corporativo que promete atender
as suas expectativas de satisfação. Tomado
pelo poder de suas necessidades e da força
da comunicação corporativa, o homem se
submete, pois sabe que a qualquer falha sua
poderá pagar com a exclusão. A submissão a
essa cultura implica na adoção dos seus
mitos, crenças, filosofia, e objetivos. O
preço que o homem se propõe a pagar é o
afastamento dos seus próprios valores e da
percepção de si mesmo porque é totalmente
absorvido pela empresa.

Quanto a esse mecanismo de
incorporação nos jogos, Caillois explica que:
“o homem se traveste do papel que
representa e disfarça a sua personalidade
para adquirir outra, da qual incorpora as
regras”. Conforme foi visto trata-se de uma
atividade de imaginação e submissão
contínua a essas às regras que o autor chama
de Mimicry ou mimetismo. Assim, pode-se
considerar que na relação organizacional, o
homem disfarça a sua personalidade e
incorpora a da empresa para representar os
seus papéis. Ele lança mão do artifício da
máscara que lhe permite a mudança da
aparência e dessa forma, ocupa um lugar na
empresa, semelhante ao que ocorre no jogo,
ele se mascara e se traveste do outro que não
é ele mesmo. E, no grupo de trabalho, como
no teatro, ele interpreta dramaticamente,
entrando no cenário proposto de fato e de
direito. No campo de trabalho ele aproveitase de todas as características do jogo:
liberdade, convenção, suspensão da
realidade espaço-temporal delimitada, a
ilusão e a fé, como artifícios para executar a
dissimulação de uma realidade e a simulação
de outra. E assim, na representação, ele se dá
ao prazer de se fazer passar pelo outro, não
para enganar, mas para atingir objetivos
propostos por ele e pela empresa.
O atendimento desse duplo objetivo
exige o artifício da máscara e o homem se
aproveita não apenas dela, mas da licença
que ela lhe proporciona nesse ambiente para
liberar um personagem do qual recebe o
script e para a perfeita representação ele
dissimula o seu eu.
Essas representações provocam euforia
para uns e frustração para outros. Elas
possuem
características
externas
de
representações, mas percepções internas de
verdades. No percurso da análise pode-se
observar que nelas os adeptos mudaram a
estrutura dos seus vínculos, ou seja, os
novos vínculos passaram a carregar em si
características dos antigos. E, no seu

estabelecimento
houve
uma
contaminação, homem e empresa.

dupla

Diante
dessa
contaminação
o
funcionário se depara com o conflito de não
ser ele mesmo nem o outro e nesse
desamparo se perde, pois ele está negando
seus padrões já estabelecidos com
sentimentos e afetos (Sfez, 1994). O
comportamento resultante desse distúrbio
de uma dissimulação que prometia ser
perfeita, custa ao funcionário um esforço
psíquico que deixa manifestar atitudes
antagônicas mescladas das características dos
dois simultaneamente. É importante ressaltar
que esse processo de comprometimento não
ocorre com todos os funcionários em uma
empresa, e nem de forma generalizada em
todas as empresas. Embora sejam apontados
por vários pesquisadores e se manifestem
em empresas de vários portes e em vários
status da hierarquia organizacional não é
uma regra geral.
Esse fenômeno se manifesta mais na
classe média que nas classes populares, e é
mais comum nos executivos e empresas de
determinados tipos de trabalho como, por
exemplo, área comercial, especialmente
marketing de rede. Ela exemplifica um maior
índice de comprometimento, e as empresas
de telemarketing seguem de perto o seu
rastro de contaminação. A jornalista Roberta
Belluomini da Rede Globo de Televisão,
produtora de reportagem do Fantástico em
São Paulo, apresentou no domingo, dia 09
de julho de 2005 uma matéria mostrando
que todos os funcionários de telemarketing
desenvolvem algum tipo de problema
mental. Esse é promovido pela repetição da
mesma informação na mesma tonalidade e
frequência, ou seja, um ritual que promove
os estados alterados de consciência. Na
época, diversos profissionais entrevistados
declararam que hoje as doenças profissionais
deixaram de ser apenas físicas e se
expandiram para as doenças mentais.

Essa disfunção, apontada por Morin
como distinção/conjunção, ocorre no
momento em que o homem faz o
movimento de se diferenciar da massa e se
identificar com a empresa. O fator acionador
do processo é a pressão exercida pela
comunicação organizacional através das
normas internas e externas que governam as
atitudes e comportamentos dos funcionários
na empresa. Elas carregam em si os traços
da norma social responsável pela lei e pela
ordem. Originariamente elas são herdadas
do mundo mitológico que compõe o
imaginário humano e a cultura - a segunda
realidade. Como herança mitológica tráz em
seu cerne os traços titânicos que oprimem os
homens em suas obrigações e também as
características da deusa Ananke que,
segundo Hillman, representa a necessidade.
Essa necessidade que empurra e atrai
simultaneamente o homem para a empresa
seduzindo-o com benefícios em troca do seu
corpo e sua alma, não é arte apenas de
Ananke, mas do departamento ideológico
conforme explica Álvaro Vieira Pinto. Esse
filósofo aponta na empresa o cérebro da
manipulação capaz de fazer crer ao homem
que a sua técnica, o seu saber e o poder do
seu conhecimento, nada valem fora desse
espaço mágico e mítico. Segundo o autor
esse espaço se coloca como aquele capaz de
atender a todas as suas expectativas
existenciais tanto em satisfação profissional
existencial ou pessoal, pois aí homem pensa
encontrar a felicidade. E dessa forma
alienado ele aí se seda insano.
Os funcionários acreditam cegamente
na promessa da empresa, e nessa fé
submetem-se as normas com tamanha
esperança de fazer da filosofia da empresa
uma realidade que perdem o senso de
realidade e corporeidade. De corpo e alma,
rendidos, vivem a fantasia de riqueza e
felicidade. Cegos para outras possibilidades
vivem a suposta verdade a ela se entregando;
como todos, crentes, tentam enredar outros

a somar na sua loucura, pois o que mais
aproxima da essência desta é a cegueira
(Foucault, 1972:242).
Assim, a eles parece natural porque os
loucos são aqueles que menos se dão conta
da sua loucura. Dessa forma, a loucura na
empresa é o mel que através da ilusão adoça
as agruras da vida com a esperança e a fé,
como sabiamente aponta Erasmo. Ela ocupa
a mente dos seus agregados e dá trabalho ao
corpo
submetendo-o
a
sacrifícios
mortificantes em nome dos deuses, sucesso
e riqueza, que governa o mundo
contemporâneo. Assim, ignorando que esse
corpo é cárcere da alma (KAMPER 2003),
os homens passam a viver em dois cárceres,
a alma presa ao corpo pelo sacrifício, e
ambos, prisioneiros da rigorosa liturgia da
empresa.
Essa forma eficiente de submissão
promovida
pela
comunicação
organizacional,
através
das
normas
corporativas subjuga os homens aos seus
rituais, e como algumas perspectivas
religiosas, prometem a felicidade no paraíso,
com a vantagem de poder ser gozado na
terra. Tomados pelo encantamento da
promessa eles se entregam, se perdem entre
a primeira e a segunda realidade, entram em
delírio e nesse muitos permanecem.
Esse percurso implica em uma atividade
de imaginação e submissão, um processo
ritualístico apontado por Caillois. Nele o
homem travestido ou mascarado “disfarça
uma personalidade para, submetido pelas
normas do jogo, incorporar outra”. Essa
incorporação - permissão para o outro
habitar o seu corpo - acontece na
representação
dos
papéis;
Foucault
(1990:445) designa-a como loucura e lembra
o provérbio “dos loucos se comanda as
vontades”. E não é isso que o departamento
ideológico da empresa faz? Comanda as
vontades? O autor explica que o
conhecimento é uma forma de loucura e,

paradoxalmente, a consciência de não ser
louco, de estar fora da loucura, a consciência
da não loucura pertence ao sujeito do saber,
único detentor da situação concreta e de
base sólida sustentável (teoria) a partir da
qual é possível conhecer a loucura. Sendo
assim, é a partir da observação da prática,
comparada com os conceitos teóricos, que
se pode determiná-la na empresa.
A empresa através da comunicação
interna
se
inscreve
nos
corpos,
transformando-os
em
suporte
das
mensagens que deseja divulgar. Esses,
submetidos, imprimem à mídia primária –
corpo - todo tipo de sacrifício – trabalho -,
físico ou mental. Na liturgia religiosa esse
procedimento – sacrifício -, é um ritual de
purificação através do qual se atinge os
estados alterados de consciência para se
obter a revelação do alto, tornando-se um
iluminado, aquele que se aproxima do reino
dos céus. As empresas utilizam-se dessa
estratégia para que os seus eleitos
aproximem-se do reino da felicidade plena, o
sucesso e a riqueza que o bem sucedido
adquire na empresa, e em consequência do
sucesso, torna-se objeto de desejo ou de
amor de muitos. Ela se coloca no lugar da
promessa na qual o homem quer acreditar,
estimula a fé.
Assim, o homem, um ser alicerçado em
crenças, mergulha na loucura que, aproximase da díade sano/insano com caráter de
normalidade.
E
não
é
assim,
comprometidos, que se apresentam os
afiliados nas empresas? Como se pode
observar o estilo de trabalho das empresas, e
a sua exigência de dedicação, abre as portas
para a loucura coletiva. A exigência da
visibilidade permanente impõe às pessoas
uma situação de escravidão à sua cultura,
filosofia e crença. Desta forma, os vínculos
estabelecidos desde os primeiros contatos
neste espaço, devoram o corpo e o tempo de
vida dos filiados e de todos no seu entorno,
comprometendo inclusive as suas relações
sociais, afetivas e familiares. Assim afetados,

os homens deliram, atuando e retratando um
estado de loucura em seu aspecto concreto e
imaginário.
Alienados de si mesmos abrem as
portas para a loucura78 que, como sombra
da razão se instala. Assim a díade
loucura/razão entra em relação, unificando
homem e empresa. Os homens enredados e
seduzidos pela promessa corporativa se
agregam, coexistem entre conquistas e
conflitos no entrelace da vaidade, da
ambição e do desejo de status. Atraídos pelo
cenário prometido, aprisionados pela ilusão
dos imortais no reino dos mortos, os filiados
à empresa tentam alimentar a sua condição
ilusória e apaixonante de atingir os corpos
inventados pela mídia, em um tempo espaço
sujeito à ventura, destino da imagem; que na
expectativa da fortuna e da felicidade se
perdem a procura de novos candidatos para
juntar-se a nau dos loucos.
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Resumo
A palestrante explicou a importância do
comportamento humano nas possibilidades de
sustentabilidade do nosso planeta. Falou das
mudanças que devemos adotar no cotidiano,
evitando desperdícios, descartes irresponsáveis e
exageros
desnecessários.
Destacando
a
importância da adoção destas e de outras
condutas,
mostrou como
as cidades
administram sua relação com o meio ambiente e
evidenciou ainda as "metas do milênio", como
forma de estímulo às nações, às empresas e às
pessoas. Chamou a atenção para a adoção de
condutas mais adequadas, para oferecer maior
qualidade de vida atual e, consequentemente,
maior segurança para a população futura.
O professor Claret apresentou uma série de
dados e informações sobre o projeto do "Aterro
Sanitário Bandeirantes" - importante produtor
de gás - atualmente em operação em São Paulo:
uma referência de sucesso em sustentabilidade.
A palestra demonstrou que a Sustentabilidade e
a Reciclagem são lições de cidadania e que tais
temas podem ser tratados como oportunidades
de negócios. O Prof. Aurelio Hess recepcionou
os Palestrantes no auditório Augusto Guzzo
onde se realizou o evento.
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Resumo
O mundo atual vive um momento de
transição e profundas mudanças. As
transformações, que se operam são as mais
radicais das revoluções já experimentadas até
então. O ambiente e as formas de gestão nas
organizações vêm se modificando, em
decorrência
das
transformações
demográficas, dos novos valores sociais, e
do avanço tecnológico ocorridos nos
últimos anos. A tecnologia, que por alguns é
encarada como um instrumento de
racionalização e de separação é vista como
uma ferramenta comunitária e de
consciência global. Ela deveria ser vista
como um tecido de ideias para gerar novas
possibilidades, como parte do discurso da
época em que vivemos. Tem de ser ouvida,
entendida e aplicada a qualquer dos ramos
do saber ou da vida profissional do ser
humano.
As
diversas
manifestações
de,
Cibercultura, como, por exemplo, Internet,
Intranet, Extranets, Facebook, Linkedin e as
comunidades virtuais, exprimem as junções
das tecnologias digitais com a sociedade
contemporânea, mudando radicalmente a

forma das pessoas e das organizações
atuarem diante desse novo cenário. Essas
mudanças são inevitáveis e radicais,
principalmente na forma de atuação dos
novos colaboradores e gestores. A
tecnologia contemporânea é um dos fatores
mais importantes de formação da sociedade
pós-moderna. Vivemos em torno dela, mas a
aceitamos a partir de uma perspectiva, que é
ao mesmo tempo crítica, lúdica e
comunitária. O ciberespaço gera a
possibilidade de anulação da distância entre
as organizações e os novos colaboradores, e
proporciona a anulação das distâncias
simbólicas, uma superação do fechado e do
aberto, do imediato e do real.
O fluxo de informação é constante, a
velocidade é incalculável, a relação é mais
cultural que corporal e o espaço é um
sistema de signos e significações. Este novo
cenário estimula o crescimento da sociedade
do conhecimento com novas formas de
pensar e com percepções significativamente
diferentes daqueles valores existentes na
época da fase da Industrialização, pois as
máquinas que antes apenas substituíam a
força física, agora passaram a complementar
a capacidade mental do ser humano. O
modo de produção de bens vem sendo

substituído pelo modo de produção do
conhecimento.
O real desafio das organizações não é
identificar o tipo de mudança a ser feito, e
sim entender e avaliar corretamente o
escopo dessas mudanças para o devido
planejamento. Afinal de contas, as
organizações além de serem produtos do
meio em que existem, também são agentes
de mudanças. A informação, gerada é
transmitida a uma velocidade jamais vista,
tornou-se o produto mais cobiçado e
valorizado atualmente. Para utilizar esse
produto, é preciso que as pessoas saibam
pensar e discernir entre o urgente e o
importante para depois saber executar. São
necessárias organizações que trabalhem com
inteligência e estejam preocupadas com o
aprendizado (individual e organizacional),
uma vez que o sucesso estratégico está no
uso inteligente da informação e na

exploração efetiva das possibilidades
inerentes à tecnologia de informação.
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Resumo
Neste artigo buscamos mostrar a associação entre aprendizagem curricular de conteúdos
estatísticos e reflexões críticas decorrentes dos trabalhos investigativos intrínsecos aos cenários
pedagógicos centrados na modelagem matemática. Inserimos este estudo no campo da Educação
Estatística Crítica e após algumas considerações teóricas sobre a interface existente entre as
competências estatísticas (a literacia, o pensamento e o raciocínio estatísticos) e a modelagem
matemática, apresentamos um ambiente de modelagem matemática construído em uma sala de
aula de Estatística. Com base nesse ambiente, mostramos a potencialidade pedagógica dos
projetos de modelagem matemática, caracterizada de um lado, por contribuições do coletivo em
benefício do processo de ensino e de aprendizagem, pela valorização da busca da informação,
pela percepção do aluno da relevância da disciplina na sua formação intelectual e profissional, e
pela compreensão da realidade ao seu redor. E, de outro lado, tal como preconizado por
Skovsmose em seus trabalhos sobre a Educação Matemática Crítica, pelas valorizações da crítica
e da criatividade do aluno (e, consequentemente, do seu crescimento político e social), e da
contribuição dos projetos de modelagem para as reflexões intrínsecas a todos os momentos
vivenciados por ele. Concluímos o artigo, refletindo sobre as possibilidades pedagógicas
oferecidas pela associação dos assuntos inerentes aos temas dos projetos de modelagem com
fatos discutidos pela imprensa, romanceados pela literatura e mostrados em filmes e em
documentários.

Palavras-chave: Modelagem matemática. Conteúdos estatísticos. Educação estatística crítica.
Críticas e reflexões.
_______________

Abstract
In this article we have as purpose to show the association between learning curricular statistical content and critical
reflections resulted from the investigative work closely related with the pedagogical scenarios focused on mathematical
modeling. We insert this study in the field of Critical Statistics Education and after some theoretical considerations
about the interface between statistical competencies (literacy, thinking and reasoning) and mathematical modeling,
we present a mathematical modeling environment built on a Statistics classroom. Based on this environment we
showed the pedagogical potential of mathematical modeling projects characterized on the one hand, by contributions
of the collective at benefiting the process of teaching and learning, by valorization of information searching, by
students' perception of the importance of discipline in their intellectual and professional formation, and by
understanding the reality around. And on the other hand, such as recommended by Skovsmose in his works on
Critical Mathematics Education, regarding the valorization of criticism and creativity of the student (and hence
their social and political growth), and the contribution of modeling projects to the reflections intrinsic to all
experienced moments by them. We conclude the article reflecting on the pedagogical possibilities offered by the
association of the issues inherent to the topics of modeling projects with facts discussed by the press, romanticized by
literature and depicted in movies and documentaries.

Keywords: Mathematical modeling; Statistical contents; Critical statistics education; Reviews and reflections.
_______________
Introdução
É crescente o número de pesquisas que
abordam o ensino e a aprendizagem de
conteúdos estatísticos na escola. Muitas
dessas pesquisas mostram a importância do
trabalho com projetos, com particular
destaque à presença da modelagem
matemática, nas aulas de Estatística
(Campos; Wodewotzki; Jacobini, 2011;
Mendonça; Lopes, 2010; Andrade, 2008) e,
concomitantemente, do papel da mídia
(jornais, revistas, televisão e Internet) como
fonte de fornecimento pedagógico de
informações, verdadeiros conteúdos vivos
presentes em nosso cotidiano. Essa fonte é
formada de exemplos que envolvem gráficos
e tabelas, de índices e de análises
comparativas que requerem leitura dos mais
variados tipos de dados. As informações
disponíveis precisam ser analisadas e

criticamente interpretadas, o que faz com
que a presença da Estatística nas formações
acadêmica e pessoal do estudante, de
diferentes áreas e níveis escolares, seja cada
vez mais valorizada.
Como constatam Batanero e Godino
(2005), o papel da Estatística na sociedade
moderna se destaca por prover ferramentas
metodológicas para análise dos dados, para
descrição e quantificação do relacionamento
de variáveis, para o planejamento e análise
de estudos e experimentos, para estimativas
e tomada de decisões em situações de
incerteza. Daí sua importância nos
ambientes escolares.
Nessa
direção,
os
Parâmetros
Curriculares Nacionais, no Brasil, com a
intenção de fornecer uma formação ampla e
crítica ao estudante, destacam a importância
do conhecimento de conteúdos estatísticos
já nos níveis fundamental e médio. No

ensino superior, além da relevância do
conhecimento de conteúdos estatísticos nas
ciências exatas, a sua importância está sendo
igualmente reconhecida nas ciências sociais,
nas ciências humanas e na área da saúde.
Se por um lado são indiscutíveis a
importância e a necessidade da presença da
Estatística na sala de aula, de outro lado é
igualmente perceptível que há problemas
pedagógicos em todos os níveis escolares,
quer em relação ao ensino, quer em relação à
aprendizagem. E esses problemas são
responsáveis por muitas das dificuldades
enfrentadas pelos alunos em suas atividades
curriculares. Como explicado em Campos,
Wodewotzki e Jacobini (2011), essas
dificuldades pedagógicas têm incentivado
pesquisadores a buscar suas origens, dando
início assim a essa nova área de atuação
pedagógica
denominada
Educação
Estatística (EE). Investigar essas dificuldades
e buscar procedimentos pedagógicos para
superá-las tem sido o principal objetivo do
nosso grupo de pesquisa (GPEE – Grupo
de Pesquisa em Educação Estatística da
UNESP de Rio Claro).
A EE, como campo de ação, extrapola
as
preocupações
com
dificuldades
pedagógicas (de aprender e de ensinar) e
concentra seu interesse no desenvolvimento
de uma postura investigativa, reflexiva e
crítica do aluno em uma sociedade
globalizada (e desigual), marcada pelo
acúmulo de informações e pela necessidade
de tomada de decisões em situações de
incerteza. Nesse contexto, a EE tem
mostrado que a eficiência do ensino e da
aprendizagem dos conteúdos de Estatística
está fortemente associada com o
desenvolvimento de três competências,
relacionadas entre si: a literacia, o
pensamento e o raciocínio estatísticos.
Essas
competências,
baseadas
principalmente na interpretação e na
compreensão críticas de informações

provenientes de dados reais, estão associadas
a uma educação voltada para a formação de
uma cidadania crítica. Nessa linha, vemos o
desenvolvimento dessas competências em
harmonia com o pensamento pedagógico de
Skovsmose (2008) que, focado na
importância da formação de um estudante
crítico, investigador, questionador e
consciente dos problemas que afligem a
sociedade, e com seu olhar voltado para as
ideias de Paulo Freire, defende um ambiente
pedagógico responsável pela promoção de
uma educação problematizadora, dialógica e
que estimule a criatividade e a reflexão do
estudante.
Em nosso Grupo de Pesquisa inserimos
a EE nesse ambiente idealizado por
Skovsmose e, via de regra, nos baseamos
nos princípios pedagógicos da modelagem
matemática para trabalhar o ensino e a
aprendizagem de Estatística por meio de
projetos. Vemos essa conduta pedagógica
como um instrumento de ação que
possibilita ao aluno vivenciar situações nas
quais ele tenha que avaliar resultados,
questionar informações e desenvolver
atitudes críticas e criativas. Agindo dessa
forma, pensamos em um ambiente de
aprendizagem que busca, no particular,
favorecer o desenvolvimento de habilidades
para lidar com os conceitos estatísticos no
seu cotidiano e, no geral, contribuir
fortemente para a formação de um cidadão
crítico e consciente das suas obrigações
sociais e políticas.
Temos defendido em nossos estudos
um processo de ensino e de aprendizagem
na perspectiva investigativa, no qual o aluno
vivencia a geração e a análise de dados e,
consequentemente, participa ativamente da
construção do seu conhecimento. Outros
trabalhos como os de Campos (2007) e
Campos et al. (2011) têm esse mesmo
propósito, defendendo o chamado learning
by doing ou active learning, que traduzimos
por aprender Estatística fazendo Estatística,

e trazendo para a prática escolar os
conceitos de Educação Estatística Crítica
(EEC).
Buscamos, neste artigo, mostrar que é
possível associar, por intermédio de projetos
de modelagem matemática, as três
competências que para nós formam o núcleo
da EE – a literacia, o raciocínio e o
pensamento
estatísticos
com
o
desenvolvimento
do
conhecimento
curricular do aluno, com a valorização do
seu
pensamento
crítico
e,
consequentemente, com o seu crescimento
político. Para tanto nos baseamos em um
ambiente de modelagem matemática,
construído em uma disciplina de Estatística,
ministrada em um curso de Administração.
Em nossas conclusões fortalecemos essa
associação
com
uma
abordagem
combinatória entre os resultados obtidos
com os projetos de modelagem, com fatos
discutidos pela imprensa, romanceados pela
literatura e mostrados em filmes e
documentários.
Competências estatísticas e modelagem
matemática
O termo literacia nos remete à
habilidade de ler, compreender, interpretar,
analisar e avaliar textos escritos. A literacia
estatística refere-se ao estudo de argumentos
que usam a estatística como referência, ou
seja, a habilidade de argumentar usando
corretamente a terminologia estatística.
Entendemos que a literacia estatística inclui
também habilidades básicas e importantes
que podem ser usadas para a compreensão
de
informações
estatísticas.
Essas
habilidades incluem as capacidades de
organizar dados, construir e apresentar
tabelas e trabalhar com diferentes
representações dos dados. A literacia
estatística também inclui entendimentos de
conceitos e de técnicas, de vocabulário, de

símbolos e de probabilidade como medida
de incerteza.
Essa visão de literacia tem sofrido
variações, ao longo do tempo e, com o
avanço da EE, diferentes autores foram
introduzindo perspectivas mais abrangentes
para essa competência. Rumsey (2002), em
seus estudos, identifica os componentes da
literacia, relacionando-a com a educação
para a cidadania. Segundo a autora, para os
alunos se tornarem bons cidadãos
estatísticos, eles devem entender o suficiente
para consumir as informações que permeiam
nossa vida diariamente, sendo capaz de
pensar criticamente sobre essas informações
de modo a tomar decisões com base nelas.
O raciocínio estatístico é definido por
Garfield (2002) como a maneira com a qual
uma pessoa raciocina e se posiciona com
base nas ideias e nas informações estatísticas.
Isso engloba interpretações baseadas em
conjuntos de dados e representações ou
sumários estatísticos dos dados nas formas
de gráficos e de tabelas. Em muitos casos o
raciocínio estatístico envolve ideias de
variabilidade, distribuição, chance, incerteza,
aleatoriedade, probabilidade, amostragem e
testes de hipóteses, o que leva a
interpretações e inferências acerca dos
resultados. O raciocínio estatístico pode
ainda envolver a conexão de um conceito
com outro (medidas centrais e variabilidade,
por exemplo), ou pode combinar ideias
sobre dados e chance. O raciocínio
estatístico
também
incorpora
o
entendimento de um processo estatístico e
as capacidades de interpretar os resultados
obtidos de um problema baseado em dados
reais e de explicá-los. Como diz Ben-zvi
(2008), essas habilidades são importantes
para o cotidiano dos cidadãos e devem,
assim, constituir um ingrediente padrão na
educação de todo estudante.
delMas (2004) afirma que o
desenvolvimento do raciocínio estatístico

deve configurar um objetivo explícito no
ensino de Estatística. Para isso o autor diz
que devem ser construídas atividades na sala
de aula que extrapolam a aprendizagem de
procedimentos e que buscam valorizar
métodos que exijam dos estudantes um
conhecimento mais profundo dos processos
estocásticos. Assim como Campos (2007)
acreditamos que é possível ajudar os
estudantes a desenvolver o raciocínio
estatístico
e,
para
tanto,
certos
procedimentos, como incentivos para a
descrição verbal e escrita do processo
estatístico que está sendo analisado, devem
ser incorporados ao dia-a-dia da sala de aula.
O pensamento estatístico, de acordo
com Mallows (1998), pode ser entendido
como a capacidade de relacionar dados
quantitativos com situações concretas,
admitindo a presença da variabilidade e da
incerteza, explicitando o que os dados
podem dizer sobre o problema em foco. O
pensamento estatístico ocorre quando os
modelos matemáticos são associados à
natureza contextual do problema em
questão, ou seja, quando surge a
identificação da situação analisada e se faz
uma escolha adequada das ferramentas
estatísticas necessárias para sua descrição e
interpretação.
Uma característica particular do
pensamento estatístico é prover a habilidade
de enxergar o processo de maneira global,
com suas interações e seus porquês,
entender suas diversas relações e o
significado das variações, explorar os dados
além do que os textos prescrevem e gerar
questões e especulações não previstas
inicialmente. O pensador estatístico,
segundo Chance (2002), deve ser capaz de ir
além do que lhe é ensinado no curso, de
pesquisar, de refletir sobre o que está sendo
investigado
e
de
questionar
espontaneamente.

Vemos a modelagem matemática como
um importante instrumento de ação na sala
de aula, capaz de tornar o ambiente
pedagógico menos árduo para quem ensina e
mais significativo para quem aprende. E,
concomitantemente, de transformar a sala de
aula em um cenário político, centrado em
ações, atuações e participações dos atores
(alunos e professor) na sociedade, no qual o
professor tem a oportunidade de explorar
possibilidades que possam contribuir para a
formação crítica do estudante e para a
construção da sua cidadania.
Ademais, como já dissemos em outro
momento (Ferreira; Jacobini, 2009, 2010), a
modelagem matemática, além de ser um
importante instrumento de aplicação da
matemática para resolver problemas reais,
também gera necessidades para o
levantamento de dados e para simplificações
das situações da realidade. Nessa direção, a
modelagem matemática contribui para a
construção de um ambiente pedagógico no
qual os alunos, de um lado, podem realizar
simulações e fazer analogias na medida em
que um mesmo modelo pode ser útil na
representação de diferentes situações. E, de
outro lado, eles podem identificar aplicações
em outras áreas do conhecimento e em
diferentes contextos, além de associar o
conteúdo curricular com o mundo do
trabalho.
Vemos, assim, o processo de
modelagem com o seu início e com o seu
término no mundo real, passando por
investigações e por reflexões que
fundamentem a construção ou a escolha de
modelos matemáticos, pelas etapas de
validação e de interpretação de resultados, e
pela sistematização do conteúdo. Além
disso, esse processo de modelagem deve
envolver igualmente investigações não
matemáticas e discussões, chamadas
paralelas por Barbosa (2007), que envolvem,
dentre outras, as percepções sobre a
realidade social na aula de matemática e o

uso do conhecimento matemático para
legitimar os discursos que analisam as
questões da vida na sociedade (contexto
social e cultural).
A modelagem matemática, quando
aplicada no ensino de Estatística, permite a
construção de ambientes pedagógicos que
possibilitam ao aluno vivenciar a
aplicabilidade dos conteúdos estatísticos e,
ao mesmo tempo, desenvolver as
capacidades de pesquisar, de realizar
trabalhos em grupo, de discutir, de refletir,
de criticar e de comunicar suas opiniões. A
incorporação dos princípios pedagógicos da
modelagem matemática aos procedimentos
didáticos da Estatística, operacionalizada
pelo trabalho com projetos, mostra-se
relevante justamente por incentivar e
contribuir para o desenvolvimento das
capacidades de literacia, raciocínio e
pensamento estatísticos.
Avaliamos no nosso grupo de pesquisa
que essa relevância evidencia-se com mais
intensidade se no cenário pedagógico
centrado na modelagem matemática forem
valorizados trabalhos com dados reais
(realizados preferencialmente em grupos),
relacionamentos desses dados com o
contexto em que eles estão inseridos,
recomendações para interpretações dos
resultados conseguidos, e incentivos tanto
para a construção de ambientes na sala de
aula voltados para críticas, discussões e
reflexões, quanto para o compartilhamento
com a comunidade (a própria escola ou o
meio no qual a escola está inserida) dos
resultados obtidos com os trabalhos
realizados. É com nosso olhar atento nessas
valorizações que buscamos interagir
aprendizagem curricular e reflexões críticas.
Essa interação que aqui abordamos baseia-se
em um cenário pedagógico que construímos
em uma sala de aula de Estatística e que
valoriza a EEC na medida em que,
conforme Campos et al. (2011), promove
uma educação problematizadora, dialógica,

criativa e reflexiva; estimula a inserção crítica
do estudante na realidade em que ele vive;
incorpora os aspectos políticos envolvidos
no processo educativo; incentiva o trabalho
em grupo e colaborativo; proporciona o
desenvolvimento de relacionamentos sociais;
combate as posturas alienantes dos alunos e
defende a ética e a justiça social.
A modelagem matemática como
instrumento
de
interação
entre
aprendizagem curricular e reflexões
críticas na sala de aula de Estatística
Para essa abordagem nos baseamos em
um ambiente pedagógico, centrado em
projetos de modelagem matemática,
construído pela professora da disciplina de
Estatística de um curso de graduação em
Administração (segunda autora deste
trabalho) e que contou com a participação
de uma mestranda em Educação Matemática
na UNESP (Rio Claro/SP, Brasil). O projeto
foi desenvolvido durante o 1º semestre de
2010 e o acompanhamento e a análise das
atividades
realizadas
resultaram
na
elaboração da dissertação, intitulada
“Educação
Estatística
Crítica:
uma
possibilidade?” (SAMPAIO, 2010). As
atividades desenvolvidas no ambiente de
aprendizagem foram acompanhadas pelo
GPEE – Grupo de Pesquisa em Educação
Estatística da UNESP de Rio Claro.
Para o desenvolvimento desses projetos
foram feitas as seguintes escolhas:
• Trabalhos realizados em grupo com
liberdade para suas organizações.
• Temas dos projetos escolhidos pelos
alunos com as participações da professora da
disciplina e da mestranda que acompanhou o
trabalho.
• Atividades dos grupos realizadas
tanto na sala de aula quanto fora do horário
escolar.

• Abordagem na sala de aula dos
conteúdos estatísticos necessários para os
trabalhos.
No início do curso, com uma exposição
preliminar, a professora da disciplina
procurou mostrar aos alunos que as
atividades relacionadas com seus trabalhos
contribuiriam para a vivência de um
processo de investigação estatística em um
ambiente de modelagem matemática, para a
percepção da aplicabilidade de certos
conteúdos curriculares estatísticos em
problemas reais e para a compreensão de
aspectos importantes inerentes aos seus
temas de trabalho. A professora também
informou que cada grupo deveria realizar
uma pesquisa de opinião com questões
relacionadas com o assunto escolhido, além
de obter informações especificas sobre ele
em fontes apropriadas (livros, filmes, jornais,
revistas, Internet, etc.), elaborar um relatório
com os resultados obtidos e discutir esses
resultados com seus pares dentro dos grupos
e em sala de aula. Esses projetos fariam
parte do processo de avaliação.
Para o desenvolvimento de suas
atividades os grupos receberam algumas
recomendações:
• A escolha do tema de trabalho
deveria estar acompanhada da respectiva
justificativa.
• Os objetivos do trabalho deveriam
ser explicitados.
• Para a pesquisa de opinião sobre o
tema, o questionário para a coleta de dados
precisaria conter no mínimo três variáveis
qualitativas e três quantitativas.
• Os cruzamentos entre as variáveis
envolvidas na pesquisa e os seus respectivos
gráficos, bem como a obtenção de medidas
estatísticas das variáveis numéricas (tais
como média, moda e mediana, estudo da
simetria, desvio padrão e coeficiente de
variação) eram imprescindíveis.

• Algumas
dessas
variáveis
quantitativas deveriam conter estudos sobre
correlação e mostradas pelos gráficos de
dispersão contendo a reta de regressão e o
coeficiente de determinação.
Os relatórios dos projetos deveriam
obedecer a seguinte estrutura: introdução;
apresentação dos dados; análise, discussão e
interpretação dos resultados; comparação
desses resultados com os de outras pesquisas
publicados na mídia (Internet, jornais e
revistas); conclusões e comentários finais;
referências bibliográficas.
Depois de algumas orientações sobre
procedimentos, discussões em sala de aula e
superação das principais dificuldades, os
seguintes temas de trabalho foram
escolhidos pelos grupos: Alimentação dos
estudantes; Bebidas; O uso do computador;
Futebol e Sociedade; Meios de Informação;
McDonald’s; Preocupação com a saúde;
Qualidade no transporte público na cidade
de Campinas; Viagens; Avaliando o nível da
alimentação. Após a escolha dos seus temas
os grupos definiram quais variáveis deveriam
constar dos questionários que seriam
aplicados aos entrevistados. Essa definição
de variáveis é relevante em projetos que
envolvem questionários estatísticos na
medida em que a análise dos dados em
pesquisas de opinião é feita com base nos
resultados apresentados por elas e pelos seus
relacionamentos. Algumas variáveis como
gênero, idade, renda e escolaridade fizeram
parte de todos os questionários. As
entrevistas para a obtenção dos dados foram
realizadas pessoalmente, por telefone, ou
por e-mail. As amostras, convenientes e não
aleatórias, foram escolhidas pela facilidade
de acesso dos grupos aos entrevistados. Por
essa razão os resultados encontrados foram
trabalhados
exclusivamente
para
a
abordagem de conteúdos curriculares de
Estatística e para a construção de ambientes
favoráveis para discussões e reflexões
críticas. E, como explicamos aos alunos,

esses resultados não poderia ser inferidos
para a população.
Aprendizagem curricular e reflexões
críticas
Como
dissemos
anteriormente,
mantendo nosso olhar pedagógico nos
princípios
filosóficos
da
Educação
Matemática Crítica e em consonância com
os fundamentos da Educação Estatística,
centramos nossa atenção tanto na formação
acadêmica do estudante quanto no seu
crescimento político e social.
Os projetos desenvolvidos pelos alunos
mostraram-se adequados para investigações
estatísticas, voltadas para o desenvolvimento
do conteúdo curricular da disciplina, e para
investigações não estatísticas relacionadas
com situações inerentes aos assuntos que
estavam
sendo
investigados.
Essa
combinação
entre
as
investigações
estatísticas e as não estatísticas fica
evidenciada nos relatórios elaborados pelos
grupos, mormente nas análises apresentadas
por eles, quer em relação às variáveis
individuais,
quer
em
relação
aos
relacionamentos entre elas.
Em trabalhos anteriores realizados no
nosso grupo de pesquisa mostramos que a
combinação desses dois modelos de
investigação contribui tanto para a
compreensão de importantes aspectos que
envolvem os temas de trabalho quanto para
a formação acadêmica e para o
desenvolvimento do pensamento crítico e
reflexivo do estudante. Essa combinação, no
âmbito da Educação Matemática, é abordada
por Jacobini (2011), e é também percebida
por Sampaio (2010) que, com base nas
ponderações de Barbosa (2007) e com seu
olhar voltado para a Educação Estatística,
destaca a natureza das discussões surgidas
no ambiente da sala de aula e as classifica em

Matemáticas,
Paralelas.

Técnicas,

Reflexivas

e

Com o enfoque no conteúdo
programático da disciplina buscamos
conduzir as atividades de modo que elas
propiciassem a aprendizagem de conceitos
relacionados com a Estatística Descritiva
(tabelas, gráficos, resumos numéricos de
medidas, linhas de tendência, correlação).
Aproveitamos para introduzir assuntos não
previstos no programa da disciplina
(amostragem, margem de erro, nível de
confiança e tamanho da amostra), mas que
eram necessários para a compreensão de
alguns princípios de inferência. Para facilitar
a percepção desses assuntos e das relações
entre eles, organizamos uma atividade
relacionada com a simulação de resultados
amostrais com base em um parâmetro
conhecido (no caso, o resultado da eleição
presidencial de 2010). Essa atividade foi
desenvolvida no Laboratório de Informática.
Também no Laboratório de Informática
trabalhamos com a Tabela Dinâmica do
Excel e com O EstatD+1 para a organização
e apresentação dos dados por meio de
tabelas e de gráficos e para a geração dos
resumos estatísticos, da reta de regressão e
do coeficiente de determinação das variáveis
numéricas.
Os resultados obtidos com base na
análise das variáveis e dos cruzamentos entre
elas, mostrados nos relatórios apresentados
pelos grupos, propiciaram discussões e
reflexões entre os seus integrantes e debates
na sala de aula. Alguns desses resultados,
mesmo não tendo havido a priori
formulação de hipóteses, confirmaram o que
já era esperado. Outros deles, entretanto,
foram surpreendentes, já que não coincidiam
com o que se imaginava encontrar, como foi
o caso do resultado encontrado pelo grupo
1

O EstatD+ é um software de domínio público e
está disponível em:
www.calculo.iq.unesp.br/estatistica.html

responsável pelo tema Alimentação dos
estudantes que, ao analisar o cruzamento da
variável “quem é responsável pelo preparo
da refeição na sua casa” versus a variável
“Gênero”, concluiu que, diferentemente do
que se pensava, 41% dos respondentes
masculinos disseram ser eles mesmos os
responsáveis pelo preparo de sua própria
comida (contra apenas 36% das mulheres).
Esses resultados trouxeram discussões entre
os alunos e motivaram a busca de
justificativas para tais porcentagens. Dentre
essas
justificativas
destacaram-se
as
comparações
entre
as
atividades
profissionais da mulher nos dias de hoje, em
contraste com o passado, quando a maioria
delas se dedicava apenas aos afazeres
domésticos e a criação de seus filhos.
Essas descobertas estatísticas, algumas
conflitantes com o senso comum,
despertaram o interesse dos alunos em
confrontar seus resultados com aqueles que
a mídia tem revelado sobre os temas e esse
confronto serviu como pano de fundo para
a discussão sobre a importância da
compreensão da Estatística para a percepção
crítica das informações divulgadas nos meios
de comunicação. Diversos resultados, além
de evidenciarem conflitos envolvendo
índices, mostraram-se igualmente polêmicos,
motivaram críticas e propiciaram reflexões.
O grupo responsável pelo tema Bebidas, por
exemplo, ao analisar seus dados, constatou
que
aproximadamente
60%
dos
respondentes masculinos já haviam dirigido
alcoolizados. Os alunos do grupo
comentaram que esse desastroso resultado
encontrado por eles contraria a chamada “lei
seca”, denominação popular dada a uma
legislação que impõe severos limites ao
consumo de álcool para quem dirige veículos
automotores. Esse índice obtido pelo gênero
masculino foi bastante contrastante com o
apresentado pelo gênero feminino, já que
apenas 22% das mulheres disseram ter
dirigido após o consumo de algum tipo de

bebida alcoólica. Em seu relatório, e
complementando suas análises a respeito
desses índices, o grupo destacou que o
consumo excessivo de bebidas alcoólicas é
uma das principais causas de acidentes de
trânsito.
No debate relacionado com esse tema e
ocorrido na sala de aula os alunos
comentaram sobre o bar localizado nas
proximidades da Universidade, o que dá a
impressão de que ele é uma extensão da
instituição.
Ademais, os estudantes,
criticando o Poder Público que permite tal
proximidade, disseram que essa localização
possibilita que muitos alunos troquem a sala
de aula pelo bar, e lá, além de gastar
dinheiro, acabam bebendo e fumando. Na
maioria das vezes são jovens que não têm
ideia do prejuízo que esses vícios trazem à
sua saúde e que ignoram o perigo de dirigir
alcoolizado, com riscos a si próprios e à vida
de pessoas inocentes. Os alunos concluíram
que as leis deveriam ser mais severas,
regulando tanto a venda quanto o consumo
de bebidas alcoólicas, principalmente em
locais próximos de instituições escolares.
A descoberta de que conhecimentos de
informática eram maiores entre as mulheres
do que entre os homens, obtida pelo grupo
responsável pelo tema O uso do
computador, trouxe a tona o debate sobre a
ampliação da presença feminina em todos os
setores da sociedade. Se por um lado, e
como já era esperado, “pérolas” negativas,
como frases que diziam que “os homens
apenas estavam dando oportunidade às
mulheres” ou que os “homens eram
responsáveis pelo raciocínio e as mulheres
pela execução” foram mencionadas, por
outro lado os resultados confirmavam que a
presença feminina no mercado de trabalho
acentua-se neste início de século 21,
principalmente em setores que, em épocas
anteriores,
eram
exclusivamente
de
responsabilidade dos homens. Exemplos de
mulheres que conquistaram sucesso em suas

carreiras, assumindo importantes funções
tanto em empresas privadas como públicas,
foram trazidos para o debate na sala de aula.
Significativas polêmicas surgiram com
os resultados apresentados pelo grupo
responsável pelo tema Futebol e Sociedade.
Naturalmente resultados já esperados e que
fazem parte do conhecimento geral foram
apresentados
pelo
grupo,
como
principalmente aqueles que mostravam que
os homens têm bem mais interesse pelo
futebol do que as mulheres. Entretanto, em
relação
ao
futebol
feminino,
surpreendentemente,
os
resultados
mostraram que os homens têm mais
interesse no seu desenvolvimento do que as
próprias mulheres. Esses índices, mesmo
não podendo ser inferidos para a população,
contribuem para justificar a fraca presença
do futebol feminino brasileiro no cenário
mundial, em contraste com o sucesso
alcançado pelos futebolistas masculinos.
O cruzamento entre as variáveis
“Renda” e “Origem do produto adquirido
(oficial ou pirata)” indicou que a maioria dos
consumidores de produtos oficiais de clubes
(camisas, bonés, etc.) é formada de pessoas
provenientes das camadas mais pobres da
sociedade. Esse resultado, apesar de bastante
questionável, indica que, possivelmente,
pessoas com menor poder aquisitivo
preferem comprar produtos que rendem
recursos financeiros para seus clubes, em
contraste com aquelas mais ricas, que
parecem não ter essa preocupação.
Talvez essa opção, na medida em que
produtos piratas relacionados com clubes
esportivos são fartamente oferecidos, seja
justificada pela apaixonante identificação das
pessoas dessa camada da sociedade com seus
times de futebol. A possibilidade de que
pessoas com níveis de escolaridade mais
altos (como esperado entre os mais ricos)
nem sempre fazem uso de seus
conhecimentos para agirem corretamente,

também foi levantada no debate entre os
alunos.
Como mostra Sampaio (2010), o grupo
também comparou seus dados com os
resultados apresentados por recente pesquisa
sobre a popularidade dos diversos times
brasileiros,
realizada
pelo
instituto
DataFolha e, simultaneamente com essa
comparação, fez uma análise crítica tanto do
trabalho que eles realizaram (amostragem
deficiente, estratificação, etc.) quanto da
pesquisa realizada pelo instituto ligado ao
Jornal Folha de S. Paulo.
Nos trabalhos realizados pelos grupos,
as três competências estatísticas (literacia,
pensamento e raciocínio) foram valorizadas
na medida em que os alunos trabalharam
com dados reais, obtidos por eles próprios
nas entrevistas que realizaram; relacionaram
seus dados e seus resultados ao contexto em
que eles estavam inseridos e os compararam
com
aqueles
que
estavam
sendo
apresentados pela mídia; interpretaram seus
resultados e elaboraram relatórios escritos;
debateram com seus pares de grupo e com
seus colegas de classe seus resultados e suas
descobertas; participaram de uma atividade
prática (no Laboratório de Informática), na
qual puderam realizar experimentações de
amostragem e, assim, verificar que seus
resultados, obtidos de forma conveniente,
não poderiam ser generalizados.
Especialmente em relação à literacia
estatística, ela foi estimulada na medida em
que os alunos aprenderam conceitos
estatísticos e souberam relacioná-los com
seus dados e usar a Estatística como
referência em seus argumentos, organizando
os dados obtidos, construindo tabelas e
gráficos,
e
obtendo
informações
quantitativas. Além disso, eles discutiram
criticamente as informações veiculadas pela
mídia, mormente aquelas que estavam
relacionadas com seus temas.

O raciocínio estatístico foi valorizado
no momento em que os alunos, com seus
projetos de modelagem, puderam vivenciar
um processo estatístico e precisaram explicálo aos seus colegas. Além disso, os
estudantes interpretaram estatisticamente os
resultados encontrados e, para essa
interpretação eles precisaram fazer diversas
conexões entre os dados e os conceitos
estatísticos estudados no curso, como, por
exemplo, aqueles relacionados com medidas
de centro e dispersão, variáveis e correlação.
Por fim, quanto ao pensamento
estatístico percebemos avanços na medida
em que os alunos, de um lado, souberam
relacionar os dados quantitativos com
situações concretas, associar os modelos
matemáticos utilizados com o contexto do
problema, e identificar as ferramentas
estatísticas adequadas (medidas de posição e
dispersão,
variáveis
qualitativas
e
quantitativas, coeficiente de correlação, etc.)
para a descrição e interpretação dos
resultados de suas pesquisas. E, de outro
lado, conseguiram utilizar criticamente seus
resultados, como mostraram os casos acima
apresentados.
Assim,
essa
junção
das
três
competências no ambiente pedagógico
construído com base nos projetos de
modelagem, tal como preconizado por
Skovsmose (2008), contribuiu para valorizar
um processo educacional problematizador,
dialógico e estimulante para a crítica e para a
criatividade do aluno, tanto em relação à
aprendizagem curricular quanto em relação à
sua aplicabilidade no trabalho prático e à sua
contribuição para as reflexões intrínsecas a
todos os momentos vivenciados por eles.
Além disso, o ambiente construído auxiliou
os alunos na compreensão das limitações
dos conteúdos que aprenderam, na
observação das diferentes dimensões entre a
teoria e a prática. Ademais, eles se sentiram
valorizados ao expor suas ideias e incertezas,

o que propiciou uma rica troca de
experiências.
Interação entre aprendizagem curricular
e reflexões críticas nas aulas de estatística:
novas possibilidades e perspectivas
Neste artigo buscamos mostrar a
associação entre aprendizagem curricular de
conteúdos estatísticos e reflexões críticas
decorrentes dos trabalhos investigativos
intrínsecos aos cenários pedagógicos
centrados na modelagem matemática. Em
um ambiente investigativo na sala de aula,
aprendizagem curricular e conhecimento
sobre o que envolve o objeto do ensino
entrelaçam-se e se relacionam. Não são
estanques, nem paralelos e muitos menos
separados um do outro, independentemente
da disciplina e da pedagogia.
Agora, em nossas considerações finais,
e com a intenção de ampliar tanto a
perspectiva investigativa quanto os meios
para a construção de cenários apropriados
para a valorização de discussões na sala de
aula, concentramos nossa atenção nas
possibilidades pedagógicas oferecidas pela
associação dos assuntos inerentes aos temas
dos projetos de modelagem com fatos
discutidos pela imprensa, romanceados pela
literatura e mostrados em filmes e em
documentários.
Vemos este modelo de ambiente de
investigação, construído com base na
integração entre o pedagógico e o cotidiano
discutido na mídia, como uma forma de
educação voltada para a responsabilidade
social que busca contribuir tanto para o
enriquecimento cultural e científico do
estudante quanto para a sua formação crítica
expressa pelo seu crescimento político-social
e pelo seu amadurecimento enquanto
cidadão presente em uma sociedade que,
concomitantemente com uma expressiva
riqueza de consumo e com uma forte

presença tecnológica, convive com enormes
desigualdades sociais.
Na discussão sobre a ampliação da
presença feminina no mercado de trabalho,
investigações mais aprofundadas mostrariam
exemplos de mulheres que conquistaram
sucesso em suas carreiras, assumindo
importantes funções tanto em empresas
privadas como públicas. Confirmam esses
exemplos as funções políticas de extrema
responsabilidade exercidas por Dilma
Roussef, Angela Merkel e Cristina Kirchner,
chefes de governo respectivamente do
Brasil, Alemanha e Argentina, e de Michelle
Bachelet, eleita e reeleita para governar o
Chile após longo período de ditadura militar.
Reforça a ampliação feminina na
responsabilidade pela condução política do
Brasil a significativa presença das mulheres
na chefia de diversos ministérios e órgão
públicos, na Câmara Federal e no Senado da
República, além do Supremo Tribunal
Federal. Na política mundial, destacam-se a
figura marcante de Hillary Clinton como
Secretária de Estado dos Estados Unidos,
função quase tão importante quanto aquela
do presidente do país, sucedendo a também
mulher Condoleezza Rice, e Christine
Lagarde, primeira mulher a dirigir o Fundo
Monetário Internacional (FMI). O caso de
Patrícia Melo, comandante de avião, é outro
exemplo do sucesso feminino em campos
profissionais amplamente dominados pelos
homens.
Fatos associados ao consumo de bebida
alcoólica, trazidos pela mídia e relacionados
com graves acidentes automobilísticos, com
exemplos negativos de personalidades pegas
em batidas policiais, e com casos de doenças
graves e de mortes precoces, mostrariam
novas possibilidades ao trabalho apresentado
pelo grupo responsável pelo tema Bebidas.
Filmes e livros que mostraram a decadência
de
importantes
ídolos
mundiais
colaborariam significativamente com essas
novas possibilidades. O filme “Edith Piaf –

um hino ao amor”, produzido em 2007 e
dirigido por Olivier Dahan, por exemplo,
mostra a ascensão e a queda de uma das
maiores artistas francesas, destruída pela
bebida e, como decorrência, pelas drogas.
Mais recentemente, a película dirigida por
José Henrique Fonseca sobre a vida de
Heleno de Freitas, cuja figura foi
brilhantemente interpretada por Rodrigo
Santoro, conta a trajetória de um dos
maiores ídolos futebolísticos do passado,
morto em um sanatório aos 39 anos de
idade. Na literatura, Ruy Castro mostra o
lado triste da vida do grande Garrincha,
atleta que tinha tudo em suas mãos, mas
acabou destruído pela bebida (CASTRO,
1995). Situações similares às de Garrincha
são vividas nos dias de hoje por inúmeros
jogadores e ex-jogadores de futebol.
Como abordado em Jacobini (2011), e
especificamente sobre o futebol, outros
caminhos poderiam ser explorados. O papel
da mídia no endeusamento e na destruição
de atletas é um deles. Investigações sobre o
tema na literatura, no cinema e até mesmo
na academia também proporcionariam
novos encaminhamentos ao debate.
Algumas histórias publicadas versam sobre
proezas e encantamentos, como as escritas
sobre Pelé, considerado o melhor jogador de
futebol de todos os tempos. Mas muitos
outros, com enredos nem sempre repletos
de glamour (como a vida de Heleno de
Freitas e o livro de Ruy Castro), contém
fatos e verdades sobre dificuldades
enfrentadas pela maioria dos atletas,
principalmente nos momentos de despedida
dos campos. Inúmeros documentários e
diversos trabalhos acadêmicos têm sido
produzidos sobre situações envolvendo o
mundo da bola, o futebol e seus ídolos, as
paixões populares que envolvem esse
esporte, as fanáticas torcidas pelos times de
futebol (e algumas trágicas consequências
desse fanatismo) e a vida de atletas e de exatletas.

No cinema, e igualmente como
apontado em Jacobini (2011), os dois filmes
dirigidos por Ugo Giorgetti são fontes
obrigatórias de investigação sobre o tema. O
primeiro deles (“Boleiros – era uma vez o
futebol”, realizado em 1998) retrata a vida
futebolística, mostrando um grupo de exjogadores que se reúnem quase todas as
tardes para relembrar antigas glórias do
passado. Depois, na continuação com
“Boleiros – vencedores e vencidos”,
realizado em 2006, a abordagem se volta
para o grande negócio envolvendo
transações de jogadores para países da
Europa. Já o filme “Linha de Passe”,
dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas,
aborda o sonho de um jovem de periferia
em se tornar atleta de um grande time, mas
que vê suas chances se reduzirem com o
avançar da idade. Para conseguir seu
objetivo, estratégias nem sempre éticas e às
vezes ilegais são utilizadas. Dentre elas o
filme aborda a alteração da data de
nascimento e o pagamento de propina para
empresários do mundo da bola.
Concluímos reafirmando que os
caminhos que se abrem com a opção pela
modelagem matemática na sala de aula,
baseada em temas contemporâneos e do
interesse da comunidade e, na sequência,
pela valorização do papel da mídia como
importante agente pedagógico e de fonte de
informação, apontam para a inserção desse
modelo pedagógico nas aulas de Estatística
em um contexto fortemente identificado
com a Educação Estatística Crítica.
Assumimos esse modelo com a intenção de
ampliar o horizonte do estudante, quer em
relação ao conteúdo programático, quer em
relação aos fatos inerentes às temáticas
abordadas nos projetos. Consideramos esse
modelo como um instrumento político
capaz de conduzir o estudante à
compreensão de aspectos importantes
relacionados com essas temáticas e,
consequentemente, de contribuir no sentido

de torná-lo mais sensível para refletir sobre
esses aspectos, de modo que o seu
julgamento sobre eles seja organizado
conscientemente, independentemente dos
chamados “formadores de opinião”.
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Resumo
A inovação tecnológica tem provocado mudanças jamais vista na história da sociedade industrial.
Da mesma forma que ela destrói vários postos de trabalho ao redor do planeta, surgem novos
desafios para contemplar as vagas que são criadas por meio desta mesma tecnologia. O mundo
do trabalho está em plena transformação. Porém, instituições de ensino dificilmente
acompanham esta revolução na mesma velocidade, comprometendo assim a formação dos jovens
trabalhadores. O mesmo acontece por parte do Estado, que por sua vez, não desenvolvem
políticas públicas que atendam as novas demandas de mercado provocadas pela tecnologia.
Assim surgem novos conceitos sobre trabalho e emprego, bem como a necessidade de uma nova
postura do trabalhador nesse mercado. Aquele trabalhador braçal, muito valorizado durante os
séculos XIX e XX está com dificuldades para encontrar um ofício, já que hoje, é valorizado
aqueles que dominam plenamente tecnologias e que são, principalmente, criativos. Por fim, a
proposta deste texto é mostrar as transformações que advêm dessa nova revolução e refletir, com
base empírica, sobre a nossa estrutura de ensino.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Mercado de trabalho. Jovem.
_______________

Metodologia

Objetivo

A fim de permitir uma análise
comparativa entre a realidade do sistema de
ensino brasileiro e de outros países, foi
considerada como fonte de informação a
base de dados da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO. No contexto brasileiro,
outras três bases de dados foram usadas: a
primeira menciona o número de vistos de
trabalhos emitidos pelo Ministério das
Relações Exteriores para estrangeiros que
vieram trabalhar no país nos últimos anos. A
segunda base, é do Instituto de Pesquisa

O trabalho procura problematizar as
relações entre o jovem, o sistema de
ensino/aprendizado e o mercado de
trabalho, cuja dinâmica, ora, provoca
desequilíbrios sociais e econômicos, ora,
busca conjuntamente alternativas para
superar desafios.

Econômica Aplicada – IPEA, que aponta o
número de jovens que trabalha para
complementar renda no Brasil. Por último,
considero os dados no MEC/INEP para
mostrar a discrepância entre os números de
matriculados e concluintes do ensino
superior no Brasil. Ainda assim, a
contextualização do texto será feita com
base no trabalho de Manuel Castells, bem
como, em trabalhos de autores como Carlos
Benedito Martins.
As mudanças tecnológicas estão nos
levando a uma reflexão sobre o conjunto em
que as instituições de ensino superior
público e privado estão estruturadas para
oferecerem qualificação ao futuro jovem
trabalhador. O papel destas instituições
tornou-se fundamental para acompanhar e
antecipar-se às transformações tecnológicas,
já que este processo é irreversível em tempos
de modernização e automatização de
serviços e produtos, pois ele não aceita
rotinas ou qualificações obtidas pelo esforço
repetitivo do trabalhador. Essas novas
exigências de mercado muitas vezes já
suplantam
métodos
ineficientes
e
ultrapassados dos sistemas formais de
educação sugeridos pelos Estados, fazendo
com que empresas do setor privado
invistam, independentemente, na formação,
bem como, na atualização técnica e cognitiva
de jovens funcionários.
Na verdade, essas mudanças se
processaram velozmente nos últimos 20
anos. Tudo porque o modelo de
industrialização sofreu grandes adaptações, a
fim de acompanhar o cenário globalizante da
economia, provocando efeitos sociais
irreversíveis, como a eliminação de muitos
postos de trabalho. No caso do Brasil, por
exemplo, a liberalização do comércio fez
com que a produção fosse internacionalizada
e, assim, aumentasse a concorrência entre
empresas e países, estabelecendo novas
exigências profissionais que até então não
eram conhecidas. Essas novas exigências

modificaram a estrutura do mercado de
trabalho e obrigaram instituições de ensino
público e privado a repensarem o papel do
trabalhador neste novo contexto. Porém, a
adaptação deste segmento é lenta,
provocando um descompasso entre o ensino
e as novas exigências deste mercado.
Geralmente, o resultado desse processo é
uma crise no emprego formal que, para ser
evitada, devem-se mobilizar ações tripartite1,
com o envolvimento de vários atores sociais,
a fim de buscar soluções mais efetivas para
lidar com tais transformações. Enfim, esta é
uma época onde antigos e novos
trabalhadores
experimentam
grande
instabilidade profissional em função das
novas mudanças nos processos produtivos
que afetam diretamente o mercado de
trabalho e, sobretudo, o jovem que está
iniciando sua vida profissional.
Na verdade, devemos reconhecer que
esta sempre foi a dinâmica do capitalismo,
onde as tecnologias surgem repentinamente
para otimizar processos produtivos e que,
em alguns momentos, substituem por
completo o trabalhador. Castells (2007),
porém, acredita que esta mesma dinâmica do
capitalismo contemporâneo, baseada na
tecnologia da informação, está abrindo
novos postos de trabalho numa proporção
jamais vista em qualquer outro momento da
história, não existindo, contudo, instituições
de ensino e tampouco mão-de-obra
qualificada capazes de acompanhar estas
mudanças. É deste último ponto que surge o
grande problema para o autor: a deterioração
nas
condições
de
trabalho,
cujas
consequências são a precarização e a
exclusão social. Estas características são
bastante comuns em países que não
conseguem acompanhar plenamente esta
1

Baseado na Declaração Tripartite da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, que é composta
pelos três principais atores do mercado de
trabalho: representantes de entidades dos
trabalhadores, empregadores e governo.

revolução tecnológica, onde indivíduos e até
mesmo grupos inteiros de profissionais
ficam com sua atuação limitada no mercado
de trabalho por não existir mais oferta de
determinadas funções para a aplicação de
sua especialização técnica profissional. Neste
caso, a tendência destes indivíduos é
submeter-se a qualquer tipo de atividade
para garantir minimamente a sua
sobrevivência. É neste sentido que Castells
vai definir a forma atual de exclusão social,
sendo para ele
[exclusão social] um processo pelo
qual certos indivíduos e grupos são
impedidos sistematicamente de ter
acesso a certas posições que lhes
permitiram
uma
subsistência
autônoma dentro dos níveis sociais
determinados pelas instituições e
valores de um contexto dado. Em
circunstâncias normais, no capitalismo
informacional, esta posição costuma
associar-se com a possibilidade de
obter um trabalho remunerado
relativamente regular ao menos a um
integrante de uma unidade familiar
estável. De fato, a exclusão social é o
processo que desqualifica uma pessoa
como trabalhador no contexto do
capitalismo. (CASTELLS, 2007, p.
187)

Isto é, a variável “desqualificação”
provocada pela introdução da nova
tecnologia, para Castells vai caracterizar o
movimento possível de excluir do mercado
de trabalho parcelas cada vez mais
numerosas da população. E isto representa
uma agressão ao estatuto universal da
condição humana, cujo instrumento sugere
igualdade, equidade e cidadania.
Talvez, se estados-nações investissem
mais recursos na formação de seus cidadãos,
provavelmente poderíamos retardar ou nem
passar por esta situação. Porém, não é isso
que se percebe quando consideramos alguns
números. Dados da UNESCO mostram que,
em
média,
os
países
gastam

aproximadamente 0,97% do PIB com o
ensino superior. O Brasil se encontra
ligeiramente acima da média, com 1% do
PIB investido, superando inclusive muitos
países já desenvolvidos na área da educação
(Tabela 1).
Tabela 1
Despesa pública com educação superior como
proporção do PIB (2003)

Países

Ensino Superior

Alemanha

1,2

Argentina

0,6

Brasil

1

Chile

0,5

Coréia

0,6

Espanha

1

EUA

1,5

França

1,2

India

0,7

Itália

0,8

Japão

0,6

México

1

Portugal

1,1

Reino Unido

1,1

Suiça

1,6

Média

0,97

Fonte: UNESCO (2003) – Elaborada pelo autor.

Mas na prática, este investimento não
tem o mesmo retorno, uma vez que, o valor
investido por estudante (ver tabela 2) não
assegura necessariamente uma educação
formal com qualidade e a garantia do
ingresso desta população no mercado de
trabalho em posições profissionais que
correspondam todo este investimento.

No caso do Brasil, a tabela aponta a
ineficiência do nosso sistema de ensino,
onde, mesmo havendo gastos parecidos com
o de países já avançados neste quesito, não
conseguimos garantir boa formação
técnica/intelectual do nosso aluno, a ponto
de prepará-lo adequadamente para este
mundo em transformação.

Tabela 2

Por outro lado, o nível de escolaridade
deste público está nitidamente maior se
comparado a escolaridade do adulto.
Segundo relatório da OIT, “enquanto 41%
destes [adultos] tinham de 0 a 4 anos de
estudo, esse mesmo percentual caía para
11,9%, no caso dos jovens de 15 a 24 anos.
(...) Os dados mostram [também] que a
juventude atual tem feito um maior
investimento em educação formal, um
reflexo da demanda do mercado de trabalho
por níveis de educação mais elevados”
(2009: p. 27). Entretanto, é importante
destacar que, apesar do jovem brasileiro
passar mais tempo na escola nos últimos
anos, dados da UNESCO2 demostram que,
entre 1999 e 2007, a expectativa do nosso
aluno em permanecer na escola caiu 0,3
pontos, passando de 14,1 para 13,8 anos de
estudo, conforme aponta a tabela 3.

Gasto com educação superior por estudante (2003)

Países

Ensino Superior
(US$/ano)

Alemanha

11.594

Argentina

2.896

Brasil

10.054

Chile

7.011

Coréia

7.089

Espanha

8.943

EUA

24.074

França

10.704

India

2.243

Itália

8.764

Japão

11.556

México

5.774

Portugal

7.200

Reino Unido

11.866

Suiça

25.900

Média

10.378

Fonte: UNESCO (2003) – Elaborada pelo autor.

2

Global Education Digest 2009: Comparing
Education Statistics Across the World, p. 158 – 162.

Tabela 3
Expectativa de vida na escola
(em anos)

Alemanha

3

1999

2007

N.D.

N.D.

Argentina

14,3

15,4

Brasil

14,1

13,8

Chile

12,8

14,5

Coréia

15,3

16,9

Espanha

15,8

16,2

EUA

15,7

15,8

França

15,7

16,2

India

8,4

10

Itália

14,7

16,5

Japão

14,4

15

México

11,8

13,6

Portugal

15,7

15,4

Reino Unido

15,9

15,9

Suiça

14,7

14,9

Média

14,2

15,0

Fonte: UNESCO, 2009 – Elaborado pelo autor.

Mas vale lembrar que, apesar de tudo, o
país está vivendo um bom momento
econômico nos últimos anos, colaborando
para uma taxa de desemprego muito baixa
3

Notas: (1) Os países selecionados competem com
o Brasil em termos econômicos. (2) Alemanha,
China, Rússia e Turquia não tem dados
computados no referido relatório.

comparado com alguns países da Europa,
como a Espanha , por exemplo. Entretanto,
mesmo com este cenário econômico
favorável, o mercado agora está percebendo
que não existe profissional capaz de assumir
funções mais complexas, isto é, que
requerem maior nível intelectual. Segundo o
Ministério do Trabalho, o Brasil está
importando cada vez mais mão-de-obra
especializada, já que o número de vistos de
trabalho concedidos para estrangeiros que
vieram atuar no Brasil, aumentou 19,4%
entre 2010 e 2011. Este, talvez, seja mais um
indicador que não estamos formando
profissionais adequadamente qualificados.
Enfim, as consequências desta combinação
são grandes, pois sem uma formação
adequada e um mercado de trabalho global
competitivo, o jovem estará naturalmente
em desvantagem para obter uma chance, a
fim de comprovar suas habilidades
profissionais.
É exatamente sobre este ciclo que
Castells (2007) se refere na introdução deste
texto. Ele chama atenção para a falta de
capacidade das instituições em geral,
especialmente aquelas responsáveis pela
elaboração de programas de políticas
públicas em educação, em acompanhar na
mesma velocidade as transformações
tecnológicas geradas pela competitividade.
Isto é, o esforço necessário para este
acompanhamento precisa ser gigantesco,
pois se deve considerar desde a capacitação
docente até a operacionalização de uma
estrutura de ensino que desperte
efetivamente o interesse do aluno na busca
de um conhecimento crítico/analítico. Por
fim, Castells (2007) vai dizer que, como
resultado desse desinteresse na formação,
jovens trabalhadores se submeterão a
empregos que necessitam de menos
qualificação, gerando a precarização e
subalternização do trabalho em função desta
nova ordem mercantilista. Isso ocorre,
principalmente, entre os alunos de famílias

pobres e temos dois grandes motivos para
considerar: o primeiro porque, na maioria
das vezes, são eles os responsáveis pelo
complemento familiar; e, o segundo, por não
encontrar na escola o meio ideal para a sua
formação técnica/intelectual. Estes jovens
que trocam cedo as salas de aula pelo
trabalho, mal conseguem uma inserção
profissional que garanta um futuro mais
promissor em termos de renda. Além do

mais, as formas mais eficazes de inserção de
jovens no mercado de trabalho costumam
acontecer somente no topo da pirâmide
social, isto é, para uma parcela muito
pequena de estudantes se comparada ao total
de estudantes que ingressam na vida
acadêmica. No gráfico 1, podemos observar
quantos alunos, de fato, ingressam e
concluem o ensino de nível universitário.

Gráfico 1 - Evolução matrícula/concluinte no ensino superior (2000 – 2010)
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Fonte: Censo da Educação Superior – MEC/INEP – Elaborado pelo autor.

Por fim, há de se considerar que
somente a educação não garantirá uma
ocupação e nem resolverá o problema do
desemprego. Como já mencionado no
desenvolvimento do texto, esta solução
depende também de um quadro econômico
favorável, bem como, de variáveis
demográficas e de incentivos do setor
público e privado. Porém, em termos de
probabilidade, uma educação com qualidade
àquele que teve acesso, pode ser decisiva no
momento de se conseguir uma ocupação no
mercado de trabalho (CORBELLINI, 2004).
Isto é, baseado na lógica de estudo-emprego,
este sistema obriga não só um esforço maior

do estudante que vem de camadas mais
baixas da sociedade, como também, do
trabalho redobrado de instrutores e docentes
no incentivo e motivação destes jovens
profissionais.
Nesse sentido, conforme observado
por Martins (2000, p. 47),
[...] o ensino superior assumiu, nesse
momento, maior visibilidade para
determinados setores das camadas
médias urbanas, mais desprovidas de
capital econômico e/ou de capital
cultural, que viam nele um possível
campo de manobra para colocar em
prática suas estratégias de reconversão

para obter melhores posições materiais
e/ou simbólicas. Essa demanda foi
absorvida, em parte, por uma relativa
expansão do ensino público e, em
maior escala, pelo setor privado, que
apresentou um acentuado crescimento
nessa época.

Mas para que a educação do ensino
superior ocorra de uma forma mais
homogênea entre todos os tipos de
instituições, algumas perguntas deverão ser
feitas, como, por exemplo:
1. Qual seria o novo papel do Estado
em relação as instituições de
ensino?
2. Considerando este novo contexto
da globalização, qual deve ser a
relação adotada entre o educador e
o educando?
3. Uma nova metodologia, talvez mais
adequada ao contexto econômico
global, deve ser pensada na
formação dos jovens?
De certa maneira e corroborando com
Castells (2007), Martins (2000, p. 57) diz
que,
[...] este novo cenário da expansão
deve combinar, mais do que nunca, o
aumento
da
capacidade
de
atendimento do sistema à maior
qualificação acadêmica. Essa dinâmica
se soma a outra, presente no mercado
de trabalho, cada vez mais exigente e
seletiva quanto ao perfil dos
profissionais que se dispõe a empregar,
aliado ao progressivo esgotamento dos
segmentos
do
mercado
mais
interessados em profissionais de nível
superior com perfil diferenciado.

Assim, podemos considerar que as
respostas para cada pergunta acima
perpassam, necessariamente, pela aplicação
de uma nova metodologia, cujo elemento
deve considerar a tecnologia, que já faz parte
integral de nossas vidas e da formação destes

jovens. Porém, deve estar claro que acessos
à internet, bons computadores, entre outros
instrumentos tecnológicos, bem como
estruturas em boas condições de uso, não
vão garantir a qualidade do processo de
ensino/aprendizado sem o papel de um
educador também bem qualificado.
Considerações Finais
Percebe-se que muitos especialistas têm
escrito sobre a força da tecnologia em
decidir os rumos da economia de mercado e,
principalmente, os rumos do mercado de
trabalho. Para reforçar essa tese, boa parte
dos responsáveis pela elaboração de
programas de políticas públicas dizem que
os jovens, por exemplo, devem começar
desde já a se preparar para um mundo
totalmente interligado, com elevadíssima
produtividade e com processos altamente
automatizados.
Por outro lado, um número crescente
de críticos desta “nova revolução”,
questiona a eficiência do atual e,
principalmente, do futuro processo de
desenvolvimento e capacitação destes
jovens, uma vez que, cada vez mais observase o deslocamento constante e repentino da
tecnologia de uma parte para a outra do
mundo, bem como, a perda de emprego e a
consequente precarização do trabalho deste
grupo social numa determinada região do
planeta.
Por fim, cabe aos muito bem
organizados movimentos sociais de
resistência às mudanças acompanhar mais de
perto a implementação dessas forças
tecnológicas e de mercado, pois assim
poderia dar tempo para a sociedade refletir e
absorver as novas formas de relação do
trabalho de uma maneira mais homogênea.
Assim também poderíamos evitar a corrosão
da capacidade do estado em administrar
eficazmente seus programas de políticas

públicas de educação, a fim de garantir ao
jovem trabalhador e a outros cidadãos meios
para acompanhar todas essas mudanças.
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