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O cientista, e todo que aquele que se debruça na busca do conheci-
mento, atravessa territórios desconhecidos, que muitas vezes aparen-
tam ser hostis, áridos. Porém, o ímpeto pela superação leva o homem 
ao diálogo com o outro, ao aprendizado, e a descobrir-se como centro 
dos avanços do conhecimento, da ciência. 

Enfim, tal reflexão encontra paralelo com a obra presente na capa, o 
“Emigrante”, de Antonio Rocco (1910), e com a epigrafe, “Oswaldo 
Cruz, a Saga de Um Herói Brasileiro”, samba de enredo da Escola de 
Samba carioca Em Cima da Hora, em 2000, que narra, alegremente, a 
trajetória de Oswaldo Cruz, pois todos somos emigrantes, viajantes, 
atravessando territórios  do saber que se apresentam desafiadores, 
hostis, mas que com humildade e com uma bagagem que muitas 
vezes não se apresenta a mais adequada, conseguimos, ao final da 
travessia, renovarmos nossa cidadania no universo do conhecimento.    
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OSWALDO CRUZ, A SAGA DE UM HERÓI BRASILEIRO

De São Luiz do Piratininga

A saga de um herói  vamos contar

Grande gênio da ciência

Trouxe a experiência da cidade-luz

No Brasil está vivo na memória

Pois epidemias combateu

Saneando a cidade, o meu rio tropical

Foi espelho de Paris

Botar abaixo o antigo

Construindo um ideal

E assim remodelando a capital

Com seus feitos, muitas vidas preservou

Foram ideias geniais e amor

Diretor pela saúde se tornou

Nos anais da nossa história o seu nome consagrou (bis)

Mas nem tudo eram flores

E houve dissabores

Com a vacinação

E aí a imprensa com humor, malhou, malhou

Em meio a tanta dor

Lá no Pará, terra de tapajós e apiacás

Com muita força e fé, livrou do mal

Operários da madeira-mamoré

Pesquisador, tornou-se imortal

Prefeito da cidade imperial

Oswaldo Cruz, a fundação é você

Parabéns ao centenário

Muito fez por merecer (bis)

               (Samba-enredo Em Cima da Hora, Rio de Janeiro, 2000)
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Novo código de processo civil brasileiro e as 
vias alterNativas de solução de coNflitos: 

arbitragem, coNciliação e mediação1.

New code of braziliaN civil procedure aNd 
alterNative dispute resolutioN: arbitratioN, 

coNciliatioN aNd mediatioN.

Juliana Ferreira Moreira Morais2

Faustus Máximus de Araujo Alvim3

RESUMO: O novo código de processo civil inovou ao estabelecer a citação do réu para comparecer a uma 

audiência de conciliação ou de mediação. Através do método dedutivo e baseado em pesquisa teórico-

-bibliográfica pretende-se analisar a arbitragem, conciliação e mediação para verificar que esta mudança na 

norma processual estimula a prática destes métodos alternativos de solução de controvérsias. Em conclusão, 

aposta-se numa mudança de paradigma na formação e atuação dos operadores do direito (juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público), na busca continuada da pacificação social através das 

vias alternativas de solução de conflitos.

Palavras-chave: Arbitragem, conciliação, mediação, novo Código de Processo Civil.

Abstract: The new civil procedure code innovated in establishing the defendant’s summons to attend a conci-

liation or mediation hearing. Through the deductive method and based on theoretical-bibliographic research, 

we intend to analyze arbitration, conciliation and mediation to verify that this change in the procedural norm 

stimulates the practice of these alternative methods of dispute resolution. In conclusion, there is a paradigm 

shift in the training and performance of law-makers (judges, lawyers, public defenders and members of the 

Public Prosecutor’s Office), in the continued pursuit of social pacification through alternative dispute resolution.

Keywords: Arbitration, conciliation, mediation, new Code of Civil Procedure.

1 Pesquisa financiada pelo PIBIC – Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais) em parceria com Faculdade ASA de Brumadinho.

2 Graduanda em Direito e bolsista do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais) em parceria com a Faculdade ASA de Brumadinho. Bacharel em Enfermagem pela Faculdade ALFA de Almenara/
MG.

3 Mestrando em Proteção dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna/MG. Especialista em Direito Processual (PUC-MG), Gestão 
Empresarial (PUC-MG) e Finanças Empresariais (FGV). Formado em Direito, Administração e Ciências Contábeis (PUC-MG). Professor no 
curso de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho e na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Advogado.
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1 iNtrodução

A crise atualmente existente no sistema judiciário brasileiro é de conhecimento público e decorre, 

dentre outros fatores, da morosidade com que os processos tramitam e são julgados nas diversas instâncias, 

além do elevado e crescente número de processos judiciais.

O relatório “Justiça em Números 2015 (ano-base 2014)”, publicado em 19.09.2015, pelo Conselho Na-

cional de Justiça indica que o número de casos novos que chegam ao Poder Judiciário cresce a cada ano. “Em 

2014, chegaram à Justiça brasileira 28,88 milhões de novos processos, o que representa um aumento de 1,1% 

em relação a 2013”. (BRASIL, 2015a).

De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, “a Justiça de 1o grau reúne 86% dos pro-

cessos ingressados, 95% do acervo (estoque de processos não resolvidos no ano) e 84% dos servidores da 

área judiciária”. (BRASIL, 2015a).

O relatório ainda aponta que “a carga de trabalho no 1o grau em 2014 (correspondente a 6.521 casos por 

magistrado) equivale ao dobro da carga de trabalho no 2o grau (3.305 casos por magistrado)”. (BRASIL, 2015a).

Pela primeira vez, o “relatório Justiça em Números 2015” (ano-base 2014) detalhou a estrutura do 

poder judiciário. Conforme o relatório, “existem 14.985 cartórios judiciais no Brasil, divididos entre 9.378 varas 

e juizados da Justiça Estadual (63%), 1.564 varas do trabalho (10%), 976 varas e juizados especiais federais 

(7%), 3.037 zonas eleitorais (20%) e 30 auditorias militares estaduais e da União (0,2%)”. (BRASIL, 2015a).

Ainda sobre a estrutura do judiciário, o CNJ relatou que, “no total, a Justiça brasileira conta com 

16.927 magistrados, 278.707 servidores e 139.298 trabalhadores auxiliares (terceirizados, estagiários, juízes 

leigos e conciliadores)”. (BRASIL, 2015a).

Outro dado relevante no relatório do Conselho Nacional de Justiça é que “22% do total de cargos de 

magistrado, criados por lei, encontravam-se vagos em 2014 (4.893 cargos) e que 4% dos magistrados estavam 

afastados da jurisdição (631). Quanto aos servidores, 14% dos 285.583 cargos de provimento efetivo existentes 

encontravam-se vagos em 2014 (40.248 cargos no total)”. (BRASIL, 2015a).

Em 29.11.2010, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob a presidência do Ministro Cezar Peluso 

(que ocupava a presidência do Supremo Tribunal Federal), editou a Resolução no 125/2010, que dispõe 

sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do poder 

judiciário. (BRASIL, 2010).

“Uma das prioridades do CNJ é o estímulo às formas alternativas de resolução de conflitos, como a 

conciliação e a mediação. A ideia é evitar o excesso de judicialização dos conflitos e promover a paz social”. 

(BRASIL, 2010).

Neste contexto, em 16 de março de 2015, foi sancionado pela Presidência da República, o novo Código 

de Processo Civil, através da Lei no 13.105, publicada em 17 de março de 2015 no Diário Oficial da União, que 

entrou em vigor em 17 de março de 2016.

O novo Código de Processo Civil ratificou a necessidade de se trabalhar melhor os conflitos dos cida-

dãos, garantido ao litigante maior acesso à justiça de forma justa e também com mais celeridade, evitando o 
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desgaste emocional, financeiro e em muitos casos impedindo que as relações jamais sejam reestabelecidas. 

(WAMBIER; TALAMINI, 2016, p.114).

Neste contexto, este estudo tem como objetivo pesquisar se as inovações contidas no novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105 de 16.03.2015) e na legislação extravagante, relativas às vias alternativas de solução 

de conflitos (arbitragem, conciliação e mediação), são instrumentos efetivos e hábeis para a pacificação so-

cial, solução e prevenção de litígios, de modo a assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, no Estado 

Democrático de Direito.

Esta pesquisa se justifica pela atualidade do tema no contexto normativo pátrio, visto que o novo 

Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 17 de março de 2016. Ressalte-se que este estudo tem re-

levância acadêmica, pois contribuirá para a formação dos discentes, proporcionando o debate sobre alguns 

conceitos necessários para o desempenho das profissões jurídicas no novo século, além de estimular a prática 

dos meios alternativos de solução de conflitos e pacificação social.

Através do método dedutivo, o presente trabalho baseou-se em pesquisa teórico-bibliográfica e do-

cumental, com a utilização de livros, textos e artigos doutrinários, além de leis e suas exposições de motivos, 

que possuam relação direta ou indireta com o tema.

Assim, serão examinados os conceitos e as vantagens dos métodos alternativos de solução de 

controvérsias, ou seja, a arbitragem, conciliação e a mediação. Na sequencia, serão analisadas as principais 

inovações inseridas pela Resolução no 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, em relação à política 

judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesses no âmbito do poder judiciário, para a solução 

consensual de controvérsias.

No capítulo seguinte, serão examinadas algumas das inovações contidas no novo Código de Processo 

Civil, relativas às vias alternativas de solução de litígios (arbitragem, conciliação e mediação). Por fim, serão 

apresentadas as considerações finais sobre o estudo realizado, reputando que o novo Código de Processo Civil 

inovou ao garantir às partes a oportunidade de utilizar as vias alternativas de solução de conflitos.

Todavia, a efetivação destas inovações inseridas no novo Código de Processo Civil clama por uma 

mudança de paradigma na formação e na atuação dos operadores do direito (juízes, advogados, defensores 

públicos, conciliadores, mediadores e membros do Ministério Público), na busca da pacificação social através 

das vias alternativas de solução de conflitos.

2 mÉtodos alterNativos de solução de coNtrovÉrsias

Os métodos judiciais e extrajudiciais para que um conflito seja resolvido vem sendo algo muito im-

portante de ser estudado, já que o novo Código de Processo Civil veio ratificar a necessidade de se trabalhar 

melhor os conflitos dos cidadãos, garantido ao litigante maior acesso à justiça de forma justa e também com 

mais celeridade, característica esta que atualmente um processo no judiciário brasileiro passa longe de ter, 

onde os mesmos arrastam anos e anos, e assim, levando a um desgaste emocional, financeiro e em muitos 

casos essas relações jamais serão reestabelecidas. (WAMBIER; TALAMINI, 2016, p.114)

Os brasileiros ainda tem muito forte em sua raiz o jeito contencioso de tentar resolver as suas desa-

venças. Tal prática, tão comum em nossa cultura, é motivo de vergonha em outros países menos contencio-
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sos, como a China e o Japão, que antes de ajuizar uma ação, primeiro tenta-se um acordo entre as partes. 

“Na China, em especial, se tem notícia da mediação há 4.000 anos, com 10 milhões de mediadores, número 

muito maior do que os 110.000 advogados”. (CAHALI, 2015, p. 87)

Neste contexto, visando melhor compreensão do tema objeto desta pesquisa científica, serão abordadas 

adiante as vias alternativas para a solução de litígios, quais sejam, a arbitragem, a conciliação e a mediação.

2.1arbitragem

A arbitragem juntamente com o poder jurisdicional do Estado, são formas heterocompositivas de 

solução da lide4. Os litigantes entram em um consenso para que juntos procure um juízo arbitral, ou seja, um 

terceiro alheio ao judiciário (árbitro) para que esse terceiro tenha autonomia para dirimir qualquer decisão 

sobre o embate das partes conflitantes.

2.1.1 coNceito, características e vaNtageNs

A arbitragem é um instituto que possibilita às partes, através de um terceiro, a resolução de conflitos, 

sendo este ‘terceiro’ escolhido livremente pelos litigantes. Assim, as partes “no exercício de sua autonomia 

da vontade, pactuam que um conflito ou conjunto de conflitos presente ou futuro será resolvido por um ter-

ceiro imparcial, alheio a esfera estatal, que atuará segundo as normas do devido processo legal”. (WAMBIER; 

TALAMANI, 2016, p. 117)

Para Misael Montenegro Filho, a arbitragem “é forma alternativa de prestação jurisdicional, criada 

pelo direito estrangeiro como forma de solucionar mais rapidamente determinados conflitos de interesses, 

sem que a questão seja levada ao conhecimento do Poder Judicial”. (FILHO, 2015, p. 342).

Assim, a arbitragem é uma solução privada do conflito entre as partes, sendo aplicável no caso que 

envolva direito patrimonial disponível. Há autonomia de vontade das partes que indicam o árbitro, sendo que 

a sua decisão é irrecorrível.

O método pelo o qual se conduz a arbitragem é bastante flexível e em consequência se ganha mais 

uma vantagem que é a celeridade, deixando de lado a prática protocolizada dos atos no poder judiciário, 

Assim, se distanciando dessas formalidades e focando nos interesses dos conflitantes, tem como objetivo o 

problema pelo qual o procedimento arbitral foi instalado. (CAHALI, 2015, p. 116).

Outra vantagem muito importante deste instituto é a especialização do árbitro na matéria do conflito, 

dando as partes maior confiança de que os seus interesses serão bem analisados, ou seja, “terá maior tecni-

cidade para apreciar a matéria, principalmente para questões pouco usuais na rotina dos tribunais” (CAHALI, 

2015, p. 116).

Mesmo que a confidencialidade não seja exigida pela lei de arbitragem, a convenção arbitral possui 

a prerrogativa da confidencialidade e do sigilo. A única exceção em que não haverá a confidencialidade do 

objeto do conflito é na hipótese deste envolver qualquer relação com a administração publica.

4 Francesco Carnelutti, citado por Luiz Guilherme Marinoni, “atribuiu à jurisdição a função de justa composição da lide, entendida como o 
conflito de interesses qualificado pela pretensão de um e pela resistência do outro interessado”. (MARINONI, 2016, p.40).
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Neste sentido, a Lei de Arbitragem (9.307/1996) estabelece no artigo 2o, parágrafo 3o que “a arbitragem 

que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade”. (BRASIL, 1996).

Destarte, como as partes escolhem livremente o julgador, dentre pessoas de sua confiança, com co-

nhecimento específico da matéria objeto da controvérsia, pode-se dizer que outra vantagem deste instituto é 

o cumprimento espontâneo da decisão, pois ficam as partes com o compromisso de aceitar a decisão profe-

rida pelo árbitro ou juízo arbitral.

2.1.2 lei da arbitragem No 9.307/1996

A Lei no 9.307/1996 “normatiza as relações jurídicas possíveis de se submeter à arbitragem, especifica 

regras gerais de procedimento, trata dos requisitos, da sua forma, procedimentos, dentre outros”. (CAHALI, 

2015, p.118)

Em seu artigo primeiro a referida lei estabelece que, “as pessoas capazes de contratar poderão valer-

-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos disponíveis”. Desta forma, “as partes interessadas 

podem submeter à solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim enten-

dida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral” (art. 3°). (BRASIL, 1996)

Para a referida Lei a pessoa para exercer a arbitragem poderá ser qualquer uma, desde que “seja 

capaz e que tenha confiança das partes” (art. 13). Desta forma, “as partes nomearão um ou mais árbitros, 

sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes” (art. 13, § 1°). (BRASIL, 1996).

“No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, com-

petência, diligência e discrição” (art. 13, § 6°). Cabe ressaltar que o árbitro “é juiz de fato e de direito, e a sen-

tença que proferir não fica sujeito a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário” (art. 18). (BRASIL, 1996).

Atualmente, os tribunais de justiça no Brasil encontram-se congestionados com o elevado número de 

processos, carências de recursos humanos (servidores e juízes) e materiais, o que compromete “a duração 

razoável do processo”, conforme dados apresentados na Introdução desta pesquisa.

Desta forma, o prazo para o trânsito em julgado de uma sentença judicial é bastante longo. Na ar-

bitragem, há possibilidade de as partes estabelecerem o “prazo de sua duração”. Neste sentido, o artigo 23 

estabelece que “a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes”. (BRASIL, 1996).

“Caso nada tenha sido convencionado pelas partes, o prazo para a apresentação da sentença será 

de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro”. Desta forma, esta via 

alternativa de solução de controvérsia se apresenta mais célere e flexível. (BRASIL, 1996).

Com o intuito de valorar o instituto da arbitragem foi sancionada a Lei de no 13.129, de 26 de MAIO 

de 2015, com o seguinte objetivo:

Ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as 

partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a 

concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sen-

tença arbitral, e revoga dispositivos da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996. (BRASIL, 2015c).

Segundo Cahali (2015, p. 121), a Lei no 13.129/2015 manteve a mesma estrutura da Lei no 9.307/1996, 

apontando algumas correções e ampliando o seu alcance. “Assim, a reforma trouxe proveito à norma de re-

gência (Lei 9.307/1996), reforçando a sua utilidade e profícuos resultados”.
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2.2 coNciliação

Alguns autores tratam juntamente a conciliação e a mediação. Todavia, vamos apresentar, a seguir, a 

conceituação e classificação de forma a facilitar a sua distinção.

A conciliação integra a via autocompositiva para a resolução dos litígios. Neste instituto “utilizam-se do 

processo dialético, ou seja, aquele que envolve o diálogo entre posições contrárias. Dialética significa conver-

sação ou arte do diálogo que é o elemento fundante de todos os meios autocompositivos”. (NUNES, 2016, p.52)

2.2.1 coNceito e características

A conciliação se faz através da intervenção direta de um terceiro – conciliador – para que as partes 

cheguem à solução do conflito através de um acordo. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2012, p. 36).

Para Aldemir Buitoni, citado por Cahali (2015, p.46), “o conciliador, seja Juiz ou não, fica na superfície 

do conflito, sem adentrar nas relações intersubjetivas, nos fatores que desencadearam o litígio, focando mais 

as vantagens de um acordo onde cada um cede um pouco, para sair do problema”.

Assim, a conciliação é uma forma mais direta, objetiva e sem rodeios para a solução de um conflito. Sua 

prática, geralmente, é de maior rapidez cujo foco é voltado, sobretudo, para a solução do litígio via um acordo.

“A conciliação se dirige aos casos breves e menos complexos; conflitos que possam ser resolvidos em 

regra numa lógica binária “ou/ou” (pagar, não pagar; fazer/não fazer), em processos consensuais simples”. 

(NUNES, 2016, p.52).

Ressalte-se que o artigo 165, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

“o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, 

poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 

intimidação para que as partes conciliem”. (BRASIL, 2015d).

Neste sentido, a intervenção do conciliador tem como intuito “mostrar às partes as vantagens de 

uma composição” em um “ambiente propício para serem superadas as animosidades”. O conciliador também 

“deve fazer propostas equilibradas e viáveis, exercendo, no limite do razoável, influência no convencimento 

dos interessados”. (CAHALI, 2015, p.46).

Por sua natureza a conciliação é um instituto bem “mais rápido e de menor complexidade” do que a 

mediação, já que aqui, inexiste uma relação anterior das partes. (CAHALI, 2015, p.47).

Cabe, ainda, ressaltar que são características fundamentais da conciliação “a celeridade do proce-

dimento – que, muitas das vezes, se resume a uma única sessão – e a desnecessidade de conhecimento 

profundo da relação das partes pelo conciliador”. (CAHALI, 2015, p.47).

Assim, nas relações de conflitos que ocorrem ocasionalmente, onde inexiste vínculo anterior entre os 

litigantes, preferencialmente, busca-se uma composição entre as partes através da conciliação. Nestes casos, 

o conciliador será um terceiro que conduzirá o procedimento de conciliação, participando diretamente do 

debate e apresentando alternativas que possam viabilizar a solução para o conflito.
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2.3 mediação

Conforme dito alhures, a mediação assim como a conciliação se enquadram nos métodos autocom-

positivos de solução de conflitos, onde as partes envolvidas podem por si mesmas, resolverem o objeto da 

lide, desde que este envolva direito disponível.

A mediação, ao contrário da conciliação, visa que os litigantes tenham um prazo maior, “verificando 

o relacionamento tanto por vínculos pessoais como jurídicos”. (CAHALI, 2015, p. 47).

2.3.1 coNceito e características

A lei de no 13.140, de 26 de Junho de 2015 dispõe sobre a mediação e em seu parágrafo único aduz 

que “mediação é atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 

aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvér-

sia”. (BRASIL, 2015b).

O novo Código de Processo Civil estabelece no artigo 165, parágrafo terceiro, que “o mediador au-

xiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 

pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos”. (BRASIL, 2015d).

Ressalte-se que a mediação é indicada para as relações continuadas, entre pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas. “A relação se mantém no tempo e haverá uma interdependência das partes, que precisarão manter 

relacionamento no futuro; precisarão gerenciar dilemas, ou seja, resolver situações difíceis e fazer escolhas 

ou opções complexas, sem saber o quê e qual será melhor”. (NUNES, 2016, p.52/53).

Assim, na mediação o mediador trabalha a relação de diálogo entre as partes, viabilizando a busca 

de uma solução negociada para a resolução do problema. A mediação visa reestabelecer as relações interpes-

soais ou negociais entre os litigantes.

2.3.2 lei da mediação No 13.140/2015

A Lei no 13.140/2015 “dispõe sobe a mediação entre os particulares como meio de solução de con-

trovérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública” (art.1°). O artigo 2o 

dispõe sobre os princípios aplicáveis à mediação, tais como, a “imparcialidade do mediador, a isonomia entre 

as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, a confiden-

cialidade e a boa-fé entre as partes”. (BRASIL, 2015b).

Já o artigo 4o, em seu parágrafo primeiro, destaca que o mediador é o facilitador da autocomposição 

e “será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes e conduzirá o procedimento de comunicação, bus-

cando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito”. (BRASIL, 2015b).

O mediador extrajudicial será “qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capa-

citada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 

associação, ou nele inscrever-se” (art. 9°). (BRASIL, 2015b).
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Já o mediador judicial deverá possuir os seguintes requisitos:

Pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição 

de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça (art. 11). (BRASIL, 2015b).

Ao realizar o primeiro encontro de mediação entre os interessados ou sempre que houver necessida-

de “o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento” 

(art. 14). (BRASIL, 2015b).

Na mediação extrajudicial “o convite para iniciar o procedimento poderá ser feito por qualquer meio 

de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião” 

(art. 21). (BRASIL, 2015b).

Na mediação judicial “os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e proces-

suais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição” 

(art. 24). (BRASIL, 2015b).

Cabe destacar que a Lei no 13.140/2015 estabelece que “a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, 

no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como 

manter relação de mediadores e de instituições de mediação” (art.41). Verifica-se, ainda, a possibilidade 

de aplicação desta Lei, no que couber, “às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como 

mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no 

âmbito de suas competências”. (art. 42). (BRASIL, 2015b).

3 resolução N° 125/2010 do coNselHo NacioNal de Justiça

Através da Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010 o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 

“a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do poder judici-

ário”, dentre outras providências pertinentes à busca consensual de solução de controvérsias. (BRASIL, 2010).

Cabe ressaltar que compete ao do Conselho Nacional de Justiça “organizar programa como o objetivo 

de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação 

e mediação” (art.4°). (BRASIL, 2010).

Neste sentido, o artigo 1° parágrafo único da Resolução n° 125/2010 estabelece que “aos órgãos 

judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 

consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão”. 

(BRASIL, 2010).

Antonio Carlos Nunes destaca que o Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, “pas-

sou a criar políticas públicas para o tratamento adequado de conflitos de interesses, a incentivar programas 

e ações de incentivo à autocomposição de litígios, à criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania”, com o intuito de estimular o diálogo entre os litigantes e com isso a “pacificação social”. (NUNES, 

2016, p. 35).
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A efetivação deste programa “será implementado com a participação de rede constituída por todos os 

órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições 

de ensino”. (art.5°). (BRASIL, 2010).

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça irá “desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas 

à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para servidores, mediadores, conciliadores e 

demais facilitadores da solução consensual de controvérsias”. (art.6°, II). (BRASIL, 2010).

Ressalte-se que o capítulo III da Resolução n° 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, destaca as 

atribuições dos tribunais, dentre as quais, “criar núcleos permanentes de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos, Centros judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e também dispõe sobre os Conciliadores 

e Mediadores”. (BRASIL, 2010).

Cabe destacar que a referida Resolução do CNJ apresenta, em seus Anexos I e III, os cursos de capacita-

ção e aperfeiçoamento bem como o Código de Ética para conciliadores e mediadores, com o intuito de “assegurar 

o desenvolvimento da política de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de conciliação e 

mediação como instrumentos efetivos de pacificação social e de prevenção de litígios”. (BRASIL, 2010).

4 iNovaçÕes coNtidas No Novo código de processo civil relativas Às 
vias alterNativas de solução de coNtrovÉrsia

O Novo Código de Processo Civil foi elaborado na expectativa de proporcionar à sociedade o reconhe-

cimento e a realização dos seus direitos, ameaçados ou violados, em harmonia com as garantias constitucio-

nais de um Estado Democrático de Direito. (NUNES; SILVA, 2015, p.19).

Não obstante as diversas inovações inseridas na nova norma processual cível esta pesquisa analisará 

algumas novidades ligadas às vias alternativas de solução de conflitos.

Neste contexto, o código de processo civil vigente estabelece, no seu artigo 3o e seus parágrafos pri-

meiro e segundo, que «não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo permitida 

a arbitragem, na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. 

(BRASIL, 2015d).

Veja que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao definir os direitos e garantias 

fundamentais, estabelece no artigo 5o, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. (BRASIL, 1988).

Desta forma, o novo código de processo civil incorporou à norma constitucional que garante o acesso 

à justiça a todo o cidadão. Não obstante, o legislador inovou ao destacar o incentivo para a busca consensual 

de uma solução para o litígio.

Ressalta-se que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos de-

verão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 

no curso do processo judicial”, conforme determina o parágrafo 3o do artigo 3o no novo Código de Processo 

Civil. (BRASIL, 2015d).
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Em relação ao uso da Arbitragem pelo cidadão, o artigo 42 do Código de Processo Civil de 2015 aduz 

que “as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às 

partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei”. (BRASIL, 2015d).

Cabe destacar a mudança de paradigma no atual Código de Processo Civil, “sendo responsabilidade 

do juiz conduzir o processo conforme as disposições deste Código, por isso, o mesmo deverá promover a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais” 

(art. 139, V). (BRASIL, 2015d).

Neste sentido, a atual norma processual civil estabelece que “o mediador e o conciliador judicial são 

auxiliares da justiça” (art. 149). Desta forma, “os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 

conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvi-

mento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição”. (art. 165) (BRASIL, 2015d).

Verifica-se que o artigo 166 e seus parágrafos primeiro e segundo definem regras sobre a confiden-

cialidade das informações conhecidas durante a fase de conciliação ou mediação. Assim, “estende-se a todas 

as informações produzidas no curso do procedimento e em razão do dever de sigilo, o conciliador e o media-

dor, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos 

oriundos da conciliação ou da mediação”. (BRASIL, 2015d).

É importante destacar que os conciliadores ou mediadores que participaram da audiência de concilia-

ção ou mediação “ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que 

atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes” (art.172). (BRASIL, 2015d).

Outro incentivo à busca de uma solução consensual para o litígio está na redação do artigo 221 e seu 

parágrafo único, pois “suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judi-

ciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração 

dos trabalhos”. (BRASIL, 2015d).

Uma das grandes novidades do novo Código de Processo Civil está na citação do réu, momento em 

que é convocado para integrar a relação processual (art. 238) e comparecer a uma audiência de conciliação 

ou de mediação (art. 334). Nesta nova perspectiva processual, a apresentação de sua defesa (contestação) 

somente ocorrerá se não houver autocomposição na audiência de conciliação ou de mediação não (art. 335, 

I). (BRASIL, 2015d).

Para tanto, “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 

trinta dias, devendo ser citado o réu com pelo menos vinte dias de antecedência” (art. 334). “A petição inicial 

indicará a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação” (art. 319, VII). 

(BRASIL, 2015d).

Ainda neste sentido, “poderá haver mais de uma sessão destinada a conciliação e mediação, não 

podendo exceder a 2 meses da data da primeira, a intimação do autor para audiência será feita na pessoa de 

seu advogado”. (art. 334, §§ 2o e 3o). (BRASIL, 2015d).

Todavia, caso “as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual e 

quando não se admitir autocomposição, a audiência não será realizada” (art. 334, §4°, I e II). (BRASIL, 2015d).
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Reforça o artigo 334 e seus parágrafos 7° e 8° que “a audiência de conciliação ou mediação pode ser 

feita por meio eletrônico nos termos da Lei; o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audi-

ência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça”. Assim, “a autocomposição obtida 

será reduzida a termo e homologada por sentença”. (art. 334, §11). (BRASIL, 2015d).

Nesta nova perspectiva processual da busca de uma solução consensual do litígio, por todos os en-

volvidos (art. 3o, § 3o), uma vez “instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente 

do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem” 

(art. 359). (BRASIL, 2015d).

Cabe ainda destacar que nas “ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 

para a mediação e conciliação” (art.694). (BRASIL, 2015d).

Neste sentido, a nova carta processual civil estabelece que “audiência de mediação e conciliação 

poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem 

prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito”. (art.696). (BRASIL, 2015d).

Assim, verifica-se que a finalidade do novo código de processo civil vai muito além de um processo 

pragmático, mas ultrapassa essa barreira para preocupar-se com um viés ainda maior que é a celeridade 

processual, bem como a redução da litigiosidade e, portanto, a busca da pacificação social através de uma 

solução compartilhada pelas partes litigantes.

5 coNsideraçÕes fiNais

Diante do trabalho realizado, verifica-se a importância da arbitragem para a solução privada do conflito 

entre as partes, sendo aplicável no caso que envolva direito patrimonial disponível. Nesta via alternativa de so-

lução de litígio constatou-se que há autonomia de vontade das partes que indicam o árbitro, seu procedimento, 

o prazo, dentre outros, sendo que a sua decisão é irrecorrível e tem força de um título executivo extrajudicial.

Por outro lado, nas relações de conflitos que ocorrem ocasionalmente, onde inexiste vínculo anterior 

entre os litigantes, verifica-se que a composição entre as partes normalmente se dá através da conciliação. 

Nestes casos, o conciliador conduzirá o procedimento, participando diretamente do debate e apresentando 

alternativas que possam viabilizar a solução para o conflito existente.

Durante este estudo constatou-se que a mediação possibilita o reestabelecimento das relações in-

terpessoais ou negociais entre os litigantes. Verificou-se que, nesta via alternativa, o “mediador” trabalha 

a relação de diálogo entre as partes envolvidas no conflito, viabilizando a busca de uma solução negociada 

entre as partes para o problema.

Ainda em relação à mediação, verifica-se que ao permitir que pessoas alheias ao poder judiciário, 

mas de confiança das partes, possam atuar na intermediação dos conflitos, amplia-se a possibilidade de uma 

solução duradoura e mais célere entre as partes litigantes.

Dentre as inovações do novo Código de Processo Civil examinadas nesta pesquisa, constata-se que 

a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação (art. 334) representa uma 
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mudança de paradigma, que estimula a prática dos meios alternativos de solução de conflitos e possibilita a 

pacificação social.

Tendo em vista os aspectos observados durante este trabalho, constata-se que os dispositivos intro-

duzidos pela nova norma processual civil, sobre as vias alternativas de solução de controvérsias, não ferem o 

princípio do acesso à justiça, garantido pela Carta Magna de 1988, uma vez que tais inovações não ditam im-

posições, mas possibilidades de as partes envolvidas buscarem alternativas para a resolução de seu conflito.

Diante da pesquisa realizada sobre as inovações contidas no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 

de 16.03.2015) e na legislação extravagante conclui-se que as vias alternativas de solução de conflitos (arbi-

tragem, conciliação e mediação) são instrumentos hábeis para proporcionar a pacificação social e a solução 

de litígios.

Todavia, a nova carta processual civil clama por uma mudança de paradigma na formação e atuação 

dos operadores do direito (juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público), na busca 

continuada da pacificação social através das vias alternativas de solução de controvérsias.
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SÚMULA 285 DO TCU – PRIMÍCIAS DE UMA  
ILEGALIDADE ANUNCIADA

Lucas Azevedo de Lima1 

Bruno Nóbrega de Sousa2

Resumo: O Tribunal de Contas da União possui, dentre suas atribuições, competência para apreciar concessões 

de aposentadorias, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Em recente trilha de auditoria, a referida 

Corte de Contas detectou supostas irregularidades em milhares de benefícios relativos à Lei No 3.373/58, que 

regulamenta, dentre outros aspectos, a pensão especial da filha solteira, maior de 21 anos. Ocorre que o TCU, de 

modo a fornecer embasamento legal ao INSS para promover a cassação de tais pensões, edita a Súmula 285, cujo 

teor inova na ordem jurídica, criando novo elemento balizador para manutenção dos benefícios, qual seja, o da 

dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. Tal postura, entretanto, vai além das atribuições do 

respectivo Tribunal, que atua, nesse caso, como legislador positivo, em consequente vício de iniciativa e usurpa-

ção de competência. O presente artigo busca demonstrar as irregularidades no procedimento adotado pelo TCU, 

bem como as primeiras reações dos tribunais ante a conduta da Corte de Contas no tocante a essa questão.

PALAVRAS-CHAVES: TCU– Pensão Temporária – Vício de Iniciativa

1 INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas da União é o órgão de controle externo do governo federal, auxiliar do Congresso 

Nacional, na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país.

Responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e 

entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, o TCU tem suas competências es-

tabelecidas na Constituição Federal, artigos 33, §2o, 70, 71, 72, §1o, 74, §2o e 161, parágrafo único, bem como em 

outras leis específicas, caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Licitações.

Dentre as competências atribuídas ao TCU, interessa- nos, para os fins do presente artigo, o disposto 

no art. 71, III, da Constituição Federal:

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pen-

1 Graduação em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola 
de Ensino Superior Dom Helder Câmara. Pesquisador orientador vinculado à Fapemig. Membro da comissão de Direito Ambiental da OAB/
MG. Professor de Direito Penal III e IV, Legislação penal extravagante e Direitos Humanos da Faculdade Asa de Brumadinho. Gerente Jurí-
dico do escritório Leonardo Naves – Direito de Negócios

2 Graduação em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba. Advogado Pleno do escritório Leonardo Naves – Direito de Negócios. 
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sões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal 

do ato concessório;” (grifo nosso)

Dito isso, passa-se à análise da Súmula no 285, recentemente editada pela referida Corte de Contas, 

e que reverbera diretamente na pensão regulamentada pela Lei 3.373/1958, conforme segue.

2 ACÓRDÃO NO 2.780/2016: A ORIGEM DA SÚMULA 285

No que tange à pensão da Lei 3373/58, recente decisão do TCU, proferida no Acórdão no 2780/2014, 

merece destaque.

Trata-se, em síntese, de um relatório de auditoria realizada nos órgãos da Administração Pública 

Direta Federal, com o objetivo de apurar a existência de pagamentos indevidos de pensão a filhas maiores 

solteiras, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, que dispõe:

“A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária 

quando ocupante de cargo público permanente.”

A devida compreensão da questão exige, entretanto, uma breve recapitulação histórica incidente 

sobre o dispositivo.

Nos termos do Acórdão no 2780/2014, o art. 253 da Lei 8.112/90, que institui o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, teria revogado o dispositivo supra.

O assunto, contudo, não restou pacificado, nem perante o TCU nem junto ao Judiciário, haja vista o 

alegado prejuízo à segurança jurídica, dada a violação ao princípio do tempus regit actum.

No intuito de sanar o impasse, a Corte de Contas edita a Súmula 168, que previa a possibilidade de 

a beneficiária optar entre a pensão e a remuneração do cargo público.

Em 2012, porém, o Tribunal de Contas, no Acórdão 892/12, item 9.2, em resposta à  consulta  formu-

lada  pelo  Ministério  do Planejamento sobre o tema, estabelece novos parâmetros de análise, que culminam 

com a revogação da Súmula 168.

Com isso, a Corte de Contas acrescenta novo elemento balizador da manutenção ou não da conces-

são, qual seja, o da “dependência econômica em relação ao instituidor da  pensão”.

A orientação do TCU passa a ser no sentido de que “o direito à percepção da pensão está condicio-

nado à permanência como solteira, à não ocupação de cargo público e à dependência econômica em relação 

ao instituidor”.

É nesse contexto que o TCU prolata o Acórdão 2.780/2014, que culmina com a Súmula 285:

“A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos 

enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, 

falecido antes do advento da Lei 8.112/1990”. (Súmula no 285 de 16/07/2014)

Com a nova orientação jurisprudencial, o Tribunal de Contas efetivamente cria novo critério para con-

cessão, o da “dependência econômica”, suplantando a determinação constante do art. 5o da Lei 3.373/58, que 

determinavam, exclusivamente, fosse a pensionista “solteira” e “não ocupante de cargo público”.
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Ao instituir, com a edição da Súmula 285, novo critério para a manutenção da concessão, a Corte de 

Contas atua como legislador positivo, em vício de iniciativa.

3 DA (I)LEGALIDADE DA SÚMULA 285 DO TCU

3.1 PRECEDENTES: FORMAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MECANISMOS DE SUPERAÇÃO

Entende-se por precedente a norma jurídica geral aplicada ao caso concreto, chamada ratio decidendi, 

que consta da fundamentação e da qual se extrai a solução para o caso.

O desdobramento lógico dessa ratio é a necessidade de se demonstrar que o precedente se adequa 

ao caso em que se pretende aplica-lo.

A reiterada aplicação de um precedente, por determinado tribunal, gera o que comumente se conhece 

por Jurisprudência.

O enunciado normativo de um precedente que se consolida, por sua vez, adquire o status de Súmula.

Considerando a força jurídica dos enunciados normativos dessa natureza, dado se originarem do 

reiterado entendimento dos tribunais acerca de determinado caso concreto, faz-se necessária relevante carga 

argumentativa e de motivação para que determinado precedente seja dado por superado.

Ao mecanismo de superação dos precedentes dá-se o nome de overruling, que pode ser prospectivo, 

com eficácia ex nunc, ou retrospectivo, de eficácia ex tunc.

Certo é que novas situações devem ser regidas por novos precedentes, não atingindo situações anterio-

res, sob pena de infringir princípios basilares do Ordenamento, como o da legalidade e do “tempo rege o ato”.

Precedentes recentes, em fase de consolidação, podem ser considerados overruling retrospectivos, 

numa superação que produz efeitos retroativos.

Diante disso, razoável entender que o TCU, ao buscar prevalecer a Súmula 285 para justificar a revogação de 

pensões temporárias fundadas na Lei 3373/58, faz uso do referido mecanismo, contudo, de maneira questionável.

3.2 DO DESRESPEITO AO ART. 2O DA LEI NO 9.784/99

Em que pese possibilidade de aplicação do overruling retrospectivo no direito pátrio, cediço que o 

precedente não deve prosperar em detrimento de texto expresso de lei.

Dito isso, convém repisar o disposto na Lei no 9.784/99, que regulamenta os processos administrati-

vos no âmbito da Administração Pública Federal, quando aduz:

“Art. 2o: (...)

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, 

os critérios de:

(...)
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XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o aten-

dimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação.” (grifo   nosso)

Assim, ao criar novo critério para a manutenção das pessoas estabelecidas na Lei 3373/58, a Súmula 

285 da Corte de Contas vai de encontro ao disposto no dispositivo supra, eis que impõe efeitos ex tunc à nova 

interpretação legal.

Logo, paralelamente ao vício de iniciativa, a súmula em debate afronta, também, o próprio princípio 

da legalidade, contrariando texto expresso constante da Lei do Processo Administrativo no âmbito da União.

3.3 OS TRIBUNAIS E A SÚMULA 285: PRIMEIROS POSICIONAMENTOS

A despeito de a discussão sobre a Súmula 285 encontrar- se ainda em fase iniciática perante os Tri-

bunais, já começam a surgir decisões entendendo pela sua ilegalidade.

É o que se depreende do decisum constante do Mandado de Segurança no 1001117-94.2017.4.01.3800, 

que tramita junto à 14ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, verbis:

“Apresentado recurso administrativo, proferiu-se decisão de indeferimento da 

manutenção da concessão da Pensão Civil a Juliana França Martins, filha maior 

solteira, por restar confirmado o recebimento de renda própria, advinda de rela-

ção de emprego, na iniciativa privada.

A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à época da implemen-

tação dos requisitos para a concessão do benefício, qual seja, o óbito do institui-

dor, salvo expressa previsão legal, em lei posterior, de sua aplicação retroativa a 

fatos ocorridos anteriormente.

Ocorrida a morte em 12/07/1984, sob a vigência da Lei n. 3.373/58, esta é a legis-

lação que regulará o percebimento da pensão por morte pela Impetrante.

O parágrafo único do artigo 5o, da Lei 3.373/58 prevê a possibilidade de concessão 

de pensão temporária por morte de servidor, à filha solteira, maior de 21 anos, 

sem cargo público permanente.

Assim, considerando que somente no caso de ocupante de cargo público perma-

nente é que se perderá o benefício, tem a Impetrante direito à percepção da pen-

são temporária instituída em razão do falecimento de sua mãe, sendo irrelevante 

o fato de ser o caso ou não de dependência econômica do instituidor da pensão.

(...)

Por todo o expendido, CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de 

promover a cessação do benefício de pensão temporária percebido pela Impetrante, até o julgamento final da lide.”

(MS No 1001117-94.2017.4.01.3800, 14ª Vara Federal Cível da SJMG, Juíza Dra. Anna 

Cristina Rocha Gonçalves, Data de Publicação 28 de março de 2017)

Reconhecida, portanto, a ilegalidade aventada pelo Autor do mandamus, no que toca à ilegalidade 

da Súmula 285.
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No âmbito dos tribunais superiores, mister trazer à baila entendimento havido junto ao Superior Tri-
bunal de Justiça, no AgRg no REsp no 764.052/2016, onde se lê:

“(...)o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958 (na redação vigente ao tempo 
do óbito do servidor) não elencava como requisito para a concessão da pensão 
a existência de dependência econômica entre o instituidor e sua filha, mas tão 
somente que fosse ela solteira e que não ocupasse cargo público”. (AgRg no REsp 
no 764.052, Min. Antonio Saldanha Palheiro).

É pacífico na Jurisprudência, que o benefício da pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data 
do óbito do instituidor da pensão. Nesse sentido, decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DO 
PAI. LEI N.o 3.373/58. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PER-
DA DA CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. O direito ao benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente 
à data do óbito, que na hipótese ocorreu em 1973. 2. A Lei 3.373/58 garantia o 
pensionamento apenas às filhas solteiras, maiores de 21 anos, sem cargo público 
permanente. Aplicação do parágrafo único do art. 5o da Lei no 3.373/58.”

(TRF-1 - AMS: 00411291920114013400 0041129- 19.2011.4.01.3400, Relator: DESEM-
BARGADORA FEDERAL

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 20/07/2016, PRIMEIRA TURMA, Data 
de Publicação: 05/08/2016 e-DJF1) (grifo nosso)

Nada obstante, é ainda cedo para se falar em construção de um precedente contrário à Súmula 285, 
muito embora, prima facie, os indícios de ilegalidade se sobressaiam.

Porém, esse aspecto, aliado ao entendimento pacificado nos tribunais, no que se refere à lei de 
regência do benefício em questão, sugerem que o enunciado ora analisado será objeto de ampla discussão, 
sobretudo, pelo fato de que o Instituto Nacional do Seguro Social o utiliza como supedâneo legal para promo-
ver o cancelamento das pensões da Lei No 3.373/58.

4 CONCLUSÃO

Os desdobramentos da aplicação da Súmula 285 do TCU podem vir a redundar na revogação de mi-
lhares de pensões havidas sob a égide da Lei 3373/58.

Nada obstante a necessidade de validação das concessões em questão, sob pena de restar agravada 
a já imbricada situação do sistema previdenciário nacional, o eventual cancelamento do benefício não pode, 
em hipótese alguma, fundar-se em enunciado normativo eivado de ilegalidade.

A Súmula 285 do TCU, entretanto, parece caminhar nessa direção, eis que cria novo critério balizador 
da manutenção do benefício, qual seja, o da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

Ocorre que tal determinação equivale a uma atuação da Corte de Contas como legislador positivo, 

atribuição que lhe é defesa nesta circunstância.

Dito isso, faz-se primordial que os operadores do direito se detenham atentamente sobre a questão, 

sob pena de que prevaleça, sobre um direito legítimo, uma manobra jurídica maculada.
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Isso porque, nas palavras do Min. Aliomar Baleeiro, “onde a lei não distingue, não pode o intérprete 

distinguir”.

O TCU, in casu, parece agir como o intérprete que insiste em distinguir onde a lei não distinguiu, o 

que não merece prosperar. 
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PRINCÍPIO DA IGUALDADE:  
UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA NO ORDENAMENTO 

TRABALHISTA BRASILEIRO
Allysson Pereira Campos1 

Frederico Oscar De Lima Barbosa2

Resumo: Em face do Princípio da Igualdade, a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, 

mas um instrumento que regula a vida em sociedade, tratando de forma equitativa todos os cidadãos. O 

Princípio da Proteção se refere ao critério fundamental que orienta o Direito do Trabalho e, inspirado num 

propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial à parte hipossuficiente 

da relação de emprego: o trabalhador. O seu fundamento é a própria razão de ser do Direito do Trabalho, que 

surgiu a partir da realidade de que a liberdade de contrato entre as pessoas com poder e capacidade econô-

mica desigual conduzia a diferentes formas de exploração. Assim, as normas trabalhistas visam ao equilíbrio 

de interesses entre o empregador e o empregado, almejando o bem comum e a equidade.

Palavras-chaves: Igualdade; Isonomia, Equiparação Salarial; Direito do Trabalho.

1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO SOB O PONTO DE VISTA ECONÔ-
MICO, SOCIAL E POLÍTICO

A expressão trabalho, entendida como um atributo de dignidade e de valor, foi concebida por aque-

les que, submissos, tinham nele o instrumento para a busca da liberdade. Dessa forma, o trabalho humano 

evoluiu da escravidão para a servidão, à pessoa ou à gleba, que imperou na Idade Média, e desta até chegar 

ao contrato de trabalho, concebido a partir da Revolução Industrial (MARTINEZ, 2014).

A Revolução Industrial teve seu início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas 

de produção, contrapondo-se ao modo artesanal de produzir bens, até então prevalente. Após esse significati-

vo acontecimento, tudo mudou: a burguesia industrial, na busca por maiores lucros, menores custos e produ-

ção acelerada, procurou alternativas para melhorar a produção de mercadorias, atendendo a uma população 

crescente, que trouxe consigo uma maior demanda de produtos e bens, notadamente nos centros urbanos.

A partir daí, surgiram os elementos essenciais para a constituição da relação de emprego: a subor-

dinação jurídica do empregado em relação ao tomador de serviços e a liberdade do empregado em face dos 

meios de produção. A liberdade da relação de emprego foi, pois, condição imprescindível para que o trabalha-

dor pudesse manifestar, de forma efetiva, o seu desejo de subordinar-se ao vínculo laboral.

O Direito do Trabalho é pois, produto cultural do século XIX e das transformações econômico-sociais 

e políticas ali vivenciadas. Transformações todas que colocam a relação de trabalho subordinada como núcleo 

motor do processo produtivo característico daquela sociedade. Em fins do século XVIII e durante o curso do 

1 Mestre em Direito e professor da Instituição Educacional Cecilia Maria de Melo Barcelos (Faculdade Asa)
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século XIX é que se maturaram na Europa e Estados Unidos, todas as condições fundamentais de formação 

do trabalho livre, mas subordinado e de concentração proletária, que propiciaram a emergência do Direito do 

Trabalho (DELGADO, 2013, p. 86).

Porém, as relações de emprego constituídas nesta época foram marcadas por um exacerbado exer-

cício de poder dos empregadores em face dos empregados, causando uma precarização sem precedentes da 

força de trabalho. Mascaro (2010) constata que, com a iluminação artificial, houve uma tendência de aumento 

da jornada de trabalho. Vários estabelecimentos passaram a funcionar no período noturno. Assim, houve um 

considerável endurecimento das condições de trabalho.

Ressaltam-se, ainda, as péssimas condições oferecidas a esses trabalhadores, especialmente às mu-

lheres e às crianças. Além das questões sanitárias, o trabalho infantil era, naquela época, organizado em 

casas de aprendizagem, sem condições de higiene e contendo dormitórios comuns para meninos e meninas. 

Neste sentido, Mascaro expõe que:

Os efeitos do capitalismo e das condições de infraestrutura social se fizeram 

sentir com muita intensidade com a Revolução Industrial. Destaque-se o empo-

brecimento dos trabalhadores, inclusive dos artesãos, insuficiência competitiva 

da indústria que florescia, os impactos sobre a agricultura, os novos métodos de 

produção em diversos países e as oscilações de preço. A família se viu atingida 

pela mobilização da mão-de-obra feminina e dos menores pelas fabricas. Os des-

níveis entre as classes sociais fizeram-se sentir de tal modo que o pensamento 

humano não relutou em afirmar a existência de uma séria perturbação ou proble-

ma social. (MASCARO, 2010, p. 33)

Do ponto de vista social, há de se ressaltar a concentração proletária da sociedade em torno das 

grandes cidades industriais e o surgimento de uma inovadora identificação profissional entre as grandes mas-

sas obreiras, a partir de um mesmo exercício de sua força de trabalho em um estabelecimento ou empresa, 

fatores importantes para a organização dos trabalhadores e a posterior conquista de direitos. (DELGADO, 2013).

Já como fatores políticos, destacam-se as ações produzidas e desenvolvidas no plano da sociedade 

civil e do Estado com o intuito de implantar normas para a contratação e o gerenciamento da força de trabalho 

componente do sistema produtivo não estruturado. (DELGADO, 2013).

Destaca-se, porém, a falta de uma legislação que protegesse os trabalhadores à época, o que fez com 

que houvesse um grande problema de ordem social, visto que as desigualdades e o desrespeito às condições 

mínimas de vida eram gritantes, justificando o surgimento de uma ordem jurídica capaz de regular as relações 

trabalhistas: o Direito do Trabalho.

Nas décadas que sucederam à Revolução Industrial, tornou-se cada vez mais crescente o movimento 

operário, ensejando a criação de algumas normas de caráter trabalhista. As empresas começaram a realizar 

acordos com os seus empregados, os quais constituíram as primeiras normas de caráter trabalhista.

Neste sentido, ainda no século XIX, o Estado começou a ceder à mobilização vinda dos trabalhadores 

organizados, instituindo um processo intenso de normatização heterônoma das relações de trabalho, com 

destaque para as pioneiras Constituição Mexicana de 1917 e Alemã de 1919, bem como a criação da Organiza-

ção Internacional do Trabalho também em 1919 (DELGADO, 2013).
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No Brasil, porém, este processo de constituição do Direito do Trabalho foi mais tardio. Em um país de 

formação colonial, de economia essencialmente agrícola e com um sistema econômico construído em torno 

da relação escravocrata de trabalho, como foi o Brasil até o final do século XIX, não foi possível se falar em 

um ramo jurídico normatizador da relação de emprego antes do século XX. 

Apenas com a extinção da escravatura, em 1888, é que se constituíram fatores imprescindíveis à 

formação do Direito do Trabalho no Brasil, o qual somente se tornou um ramo jurídico autônomo através de 

uma forte intervenção do Estado na ordem econômica e social, instituída na era Vargas, que teve como seu 

apogeu a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 5452/1943), diploma normativo que instituiu/conso-

lidou a maior parte dos direitos trabalhistas até hoje vigentes, aperfeiçoados e alçados à ordem de direito 

fundamental pela Constituição da República de 1988 (DELGADO, 2013).

2. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

O Princípio da Igualdade é um pilar da ordem jurídica brasileira e, em geral, dos estados democráticos 

de direito. Não obstante às diversas apreensões modernas que este princípio proporciona, faz-se necessária 

a compreensão de suas bases históricas. Neste sentid,o Guilherme Machado Dray (1999), em seu livro O 

Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho, expõe a quem se deve e como surgiu o mencionado princípio:

[...] historicamente, deve-se aos estoicos e ao cristianismo a proclamação do prin-

cípio da igualdade entre todos os homens de qualquer condição, como princípio 

fundamental da existência humana. Após a transição para o Estado Moderno, o 

princípio da igualdade assumiu-se definitivamente como uma realidade contem-

plada na grande maioria das constituições e com grandes implicações práticas 

nos ordenamentos jurídicos que o consagram, sendo possível discernir, no essen-

cial, três entendimentos distintos do princípio da igualdade, que historicamente 

se desenvolveram e se afirmaram, numa evolução perfeitamente perceptível e 

dogmaticamente rica de conteúdo: a) O princípio da igualdade perante a lei en-

quanto realidade de índole formal; b) O princípio da igualdade perante a lei numa 

acepção material; e c) O princípio geral da igualdade de oportunidades enquanto 

projeto de igualdade real (DRAY, 1999, 115).

Ao tratar dos níveis de entendimento acerca do Princípio da Igualdade, Guilherme Machado ressalta o 

seu âmbito formal de igualdade, segundo o qual a lei deve ser criada e dirigida a todos, sem distinção alguma; 

e o seu espectro material segundo o qual “o princípio deveria atuar no sentido do tratamento diferenciado de 

situações concretas dissemelhantes, tendo em vista evitar o aprofundamento das desigualdades realmente 

existentes na sociedade (DRAY, 1999, p. 116).

A ideia de igualdade desenvolveu-se no sentido de efetiva paridade de oportunidades, tratando, 

essencialmente, de conceber o princípio da igualdade como um meio concretizador da ideia de justiça social, 

uma forma de igualdade real, necessária para eliminar as desigualdades econômicas, sociais e culturais (DA-

MASCENO, 2004)

Nesta mesma linha de entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello (2013) ressalta o preceito de 

igualdade na Constituição da República de 1988, destacando o que se busca com a sua aplicação:
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Rezam as constituições e a brasileira estabelece no art. 5°, caput, que todos são 

iguais perante a lei. Entende-se, em concorde unanimidade, que o alcance do 

princípio não se restrinja a nivelar os cidadãos diante da norma legal posta, mas 

que a própria lei não pode ser editada em desconformidade com a isonomia. O 

preceito magno de igualdade, como já tem sido assinalado, é norma voltada quer 

para o aplicador da lei quer para o próprio legislador. Deveras, não só perante a 

norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela as sujeita-se ao 

dever de dispensar tratamento equânime ás pessoas (MELLO, 2013, p. 09).

Assim sendo, o legislador não poderá editar normas que afastem do princípio da igualdade, sob pena 

de flagrante inconstitucionalidade. O intérprete, por sua vez, é a autoridade política, que não pode aplicar as 

leis e os atos normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades. E o particular não 

pode pautar suas condutas em atos discriminatórios, preconceituosos, racistas ou sexistas.

É desta forma que, associado ao problema da abordagem da eficácia externa dos direitos funda-

mentais, surge a questão do “efeito horizontal do princípio da igualdade perante a lei”, abrindo a sua área 

de atuação para espaços onde a relação é estritamente privada, como a decorrente do vínculo empregatício.

[...] sua atuação deve obedecer a uma dinâmica valorativa, cujo apuramento só 

pode ser aferido e concretizado casuisticamente, atentas as particularidades do 

caso concreto. Rejeita-se, consequentemente, a adoção de métodos dedutivos, 

indiferentes à realidade material fornecida pelo caso concreto. O princípio da 

igualdade não pode, pois, ser manuseado de forma a fornecer soluções idênticas 

e lineares independentemente dos influxos provenientes da realidade sobre a 

qual atua. A sua aplicação no domínio privado não pode ser linear, uniforme e 

particularmente tão intensa: ela deve ser tanto menor quanto mais equilibradas 

forem as relações que se apresentem em jogo e mais intensa à medida que o 

desequilíbrio negocial patenteie a existência das denominadas “relações de do-

mínio”, nas quais a atuação dos agentes privados mais fortes se equipara à do 

Estado (DRAY, 1999, p.122).

Não é, pois, papel do Princípio da Igualdade fazer com que se tenham soluções sempre sinônimas, 

mas, sim, fazer com que haja um melhor nivelamento entre os agentes, de forma a trazer um equilíbrio nas 

negociações. A aplicação do Princípio da Igualdade nas relações laborais se justifica, pois, pelo indiscutível 

desequilíbrio existente entre o empregado e o empregador, decorrente da subordinação do trabalhador ao 

poder diretivo do segundo (DRAY, 1999).

3 O PRINCIPIO DA IGUALDADE NAS RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS – OS INSTITUTOS DA 
ISONOMIA E DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

3.1 O INSTITUTO DA ISONOMIA COMO REFERÊNCIA CONSTITUCIONAL DA ANTIDISCRI-
MINAÇÃO

 As relações trabalhistas caracterizam-se por uma evidente desigualdade entre as partes, notada-

mente no que se refere ao cunho econômico e ao exercício de poder hierárquico. Desta forma, o Direito do 

Trabalho tem por finalidade equilibrar o contrato de trabalho, reduzindo a hipossuficiência e a vulnerabilidade 

do trabalhador face ao empregador, valendo-se, dentre outros mecanismos, do instituto da isonomia, com 

vistas a impedir que o empregador estabeleça diferenciações discriminatórias entre os empregados.
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Por isonomia entende-se, numa consoante lógica, a ausência de diferenciação entre as partes envol-

vidas na relação empregatícia. Entretanto, em alguns casos, há de se ter um tratamento diferenciado em favor 

de determinadas categorias, com vistas a obter uma igualdade material.

Assim, justifica-se o estabelecimento de um conjunto mínimo de direitos trabalhistas, que garantam 

um tratamento mais igualitário, propiciando um equilíbrio na relação de emprego, reduzindo a discriciona-

riedade do empregador no tocante ao estabelecimento de padrões remuneratórios nas relações de emprego. 

(DELGADO, 2013).

A isonomia deve ser entendida e pautada como parâmetro de referência apenas entre iguais. Isto 

porque, há fatores peculiares a uma determinada profissão ou ao exercício de uma atividade que podem jus-

tificar um tratamento jurídico diferenciado, sem que tal circunstância seja caracterizada como discriminação 

ou privilégio. Neste sentido, Mello descreve que:

Poderão, sim – o que é coisa bastante diversa – existir nestes vários locais, situ-

ações e circunstancias, as quais sejam, elas mesmas, distintas entre si, gerando, 

então, por condições próprias suas, elementos diferenciais pertinentes. Em tal 

caso, não será a demarcação espacial, mas que nelas existia, a razão eventual-

mente substante para justificar discrímem entre os que se sujeitam – por sua pre-

sença contínua ali – àquelas condições e as demais pessoas que não enfrentam 

idênticas circunstancias. (MELLO, 2013, p. 30)

Outro ponto que merece destaque é o fator tempo. Quando a lei atribui tratamento diferenciado a 

indivíduos baseado em situações de tempo de serviço ou data, não está tal critério, necessariamente, sendo 

utilizado como um fator de discriminação, na medida em que tal diferencial é admitido como válido pelo 

ordenamento jurídico.

Como corolário do Princípio da Igualdade, a Constituição da República de 1988 instituiu dispositivos 

antidiscriminatórios, criando mecanismos legais eficazes para que as relações trabalhistas sejam o mais iso-

nômicas possível. Nesta linha, Mauricio Godinho Delgado adverte que:

[...] a constituição surgiu como o documento juspolitico mais significativo já ela-

borado na história do país acerca de mecanismos vedatórios a discriminações 

no contexto da relação de emprego. O marco constitucional lançou assim, um 

divisor nítido de fases nessa seara temática: de um lado, verifica-se o período 

anterior a 88, com referências jurídicas relativamente tímidas e dispersas; de ou-

tro lado, desponta o período iniciado com a nova Constituição, que se distingue 

pelo surgimento de um largo e consistente sistema de proteções jurídicas contra 

discriminações empregatícias. (DELGADO, 2013, p. 813)

Dentre os diversos dispositivos constitucionais que vedam a discriminação no âmbito da relação de 

emprego, encontram-se os disposto nos artigos 3o, IV3 e 7o, XXX4, ambos da CR/88, que tratam da proibição de 

3 Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

4 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
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distinção fundada em raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e; o artigo 7°, XXXII5 

da CR/88 que dispõe sobre a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 

profissionais respectivos; todos inspirados na Convenção no 111 da Organização Internacional do Trabalho.

Os preceitos constitucionais em destaque são de grande importância, haja vista a constatação, ainda hoje, 

de variadas formas de discriminação nas relações de trabalho, notadamente relacionadas a negros e mulheres, que 

têm o acesso limitado a certos cargos e funções, além de receberem salários inferiores aos pagos aos seus colegas 

com a mesma qualificação, bem como serem preteridos em promoções no emprego. (MARTINS, 2008).

Com vistas a extirpar estas distorções sociais, inadmissíveis do ponto de vista jurídico e social, a 

Constituição da República de 1988 dá ao instituto da isonomia status de direito fundamental, vedando a 

discriminação fundada em raça, sexo, cor, idade, tipo de trabalho e qualquer outra forma de discriminação 

que ofenda os valores e princípios constitucionais, seja qual for o âmbito, não permitindo que os indivíduos 

sofram constrangimentos ou tratamentos jurídicos distintos, se titulares da mesma regra jurídica.

Não obstante à importância da edição de normas que venham a regulamentar a questão, introduzin-

do regras tendentes a explicitar as diversas formas de discriminação e a tipificar sanções tendentes a reprimir 

ainda mais esta prática delituosa, o comando constitucional descrito nos artigos 3o, IV e 7o, XXX e XXXII cons-

titui normas de eficácia plena, capazes, por si só, de impedir tais condutas no âmbito laboral.

Mas, para efetivar tais preceitos constitucionais, o Estado deve adotar um papel mais ativo, promo-

vendo ações afirmativas, que consistam em um amplo e planejado processo de transformação da sociedade 

e do próprio Estado, a fim de assegurar uma efetiva igualdade entre raças e gêneros no mercado de trabalho, 

identificando e eliminando todas as práticas discriminatórias ainda presentes em nossa sociedade.

3.2 – O INSTITUTO DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL E O TRATAMENTO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

Conforme descrito alhures, o princípio da antidiscriminação tem como intuito evitar que haja um tra-

tamento diferenciado, dentre outras circunstâncias, no que tange a estipulação de salários entre empregados 

que cumpram trabalho de igual valor ao mesmo empregador. 

Neste sentido, surge o instituto da equiparação salarial, conceituado por Mauricio 

Godinho Delgado: Equiparação salarial é figura mediante a qual se assegura ao 

trabalhador idêntico salario ao do colega perante o qual tenha exercido, simultane-

amente, função idêntica, na mesma localidade, para o mesmo empregador. A esse 

colega comparado dá-se o nome de paradigma (ou espelho) e ao trabalhador inte-

ressado na equalização confere-se o epíteto de equiparando. Designam-se, ainda, 

ambos pelas expressões paragonados ou comparados (DELGADO, 2013, p. 831).

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

5 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
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Neste jaez, o art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho6, recepcionado pela ordem constitucional 

vigente, dispôs que, sendo idêntica a função que dois empregados desempenham, idêntico será o salário, 

desde que cumpridos os requisitos ali estabelecidos. 

Portanto, para que se estabeleça o direito à equiparação salarial é necessário o preenchimento dos 

requisitos elencados no artigo 461 da CLT, os quais são assim relacionados por Mauricio Godinho Delgado:

São quatro os requisitos da equiparação salarial: a) Identidade de funções, [...] 

circunstancia de os trabalhadores comparados realizarem o mesmo trabalho, en-

globando atribuições, poderes e prática de atos materiais concretos; b) Identida-

de do empregador, [...] circunstancia dos trabalhadores comparados laborarem 

para o mesmo empregador; c) identidade de localidade, [...] circunstancia de 

os trabalhadores comparados realizarem o trabalho para o empregador em um 

mesmo espaço, um mesmo lugar, uma mesma circunstancia geográfica; d) Simul-

taneidade no Exercício Funcional. (DELGADO, 2008, p. 792/794).

Não obstante à expressa previsão legal, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Sumula no 67, com 

6 Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponde-
rá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. 

§ 1o - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técni-
ca, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 (dois) anos. 

§ 2o - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em 
que as promoções deverão obedecer aos critérios de antigüidade e merecimento. 

§ 3o - No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antingüidade, dentro de 
cada categoria profissional. 

§ 4o - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previ-
dência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. 

7 Súmula no 6 do TST

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (redação do item VI alterada) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT 
divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I - Para os fins previstos no § 2o do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo 
Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração 
direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. (ex-Súmula no 06 – alterada pela Res. 
104/2000, DJ 20.12.2000)

II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. (ex-
-Súmula no 135 - RA 102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ 15.10.1982)

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tare-
fas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da SBDI-1 no 328 - DJ 09.12.2003)

IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabeleci-
mento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. (ex-Súmula no 22 - RA 57/1970, DO-GB 27.11.1970)

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, 
se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. (ex-Súmula no 111 - RA 102/1980, DJ 25.09.1980)

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão 
judicial que beneficiou o paradigma, exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de 
Corte Superior; b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato 
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para 
esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos entre o reclamante e os empregados paradig-
mas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato.

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avalia-
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uma ampla abordagem acerca dos requisitos legais necessários à configuração do instituto da equiparação 

salarial, aparando arestas e explicitando questões importantes sobre o tema. Apesar de se tratar de uma 

interpretação jurisprudencial acerca das disposições contidas na lei, Sergio Pinto Martins (2008) adverte que, 

em alguns pontos, o entendimento sumulado vai além do conteúdo da lei.

A identidade de funções, um dos requisitos para a caracterização do direito à equiparação salarial, 

corresponde não apenas ao exercício da mesma função, mas que paradigma e equiparando desenvolvam 

idêntico conjunto de atividades, em igual quantidade e perfeição técnica, sendo, porém, despiciendo a deno-

minação da função (Sumula, 6, III do TST).

Como corolário da perfeição técnica, o art. 461, §1o da CLT cria uma ficção jurídica, dispondo que, 

ainda que preenchidos os requisitos acima, havendo diferença de tempo de função superior a dois anos entre 

paradigma e equiparando, o direito à equiparação salarial está obstado, tendo em vista a presunção absoluta 

de que há maior experiência laboral do paradigma e, consequentemente, um labor diferenciado entre tais 

empregados.

Além disto, por expressa dicção legal, para que o empregado paragonado faça jus à equiparação sala-

rial é imprescindível que trabalhe para o mesmo empregador do paradigma. Não obstante à objetividade que 

permeia este requisito, há algumas divergências quando da hipótese de grupo econômico, visto que parte da 

doutrina e da jurisprudência considera viável falar em equiparação salarial entre empregados contratados por 

diferentes empresas do mesmo grupo econômico, desde que presentes os demais requisitos do art. 461, CLT. 

Atualmente, a jurisprudência majoritária caminha neste sentido, uma vez que a figura do empregador 

é, neste caso, única, ensejando uma solidariedade ativa e passiva entre os entes formadores do grupo eco-

nômico, constituindo corolário deste entendimento a Súmula 129 do TST8. Neste sentido, são importantes as 

ponderações de Gustavo Felipe Barbosa Garcia:

Caso prevaleça a teoria de que o grupo econômico apenas acarrete a responsa-

bilidade solidaria, ou seja, a solidariedade passiva, sendo o empregador cada 

empresa distinta, não se terá a identidade do empregador entre empregados 

de empresas diversas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico. [...] 

defende-se que uma análise deva ser feita de acordo com cada caso concreto, 

para verificar, na realidade dos fatos, se o empregador verdadeiro é o próprio 

do por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDI-1 no 298 - DJ 11.08.2003)

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. (ex-Súmula no 68 - RA 
9/1977, DJ 11.02.1977)

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos 
que precedeu o ajuizamento. (ex-Súmula no 274 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

X - O conceito de «mesma localidade» de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios 
distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. (ex-OJ da SBDI-1 no 252 - inserida em 13.03.2002)

8 Súmula no 129 do TST

CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a 
coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
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grupo econômico ou a empresa entre si; ou seja, se a relação jurídica substancial, 

de emprego, é mantida com o grupo como um todo ou com certas empresas que 

ele participa. Tratando-se da primeira situação em que o grupo figura como verda-

deiro empregador, o requisito em estudo estará presente. (GARCIA, 2013, p. 498).

Outro elemento característico da equiparação salarial é a prestação de serviço em uma mesma locali-

dade. O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho acerca do tema foi estampado na Súmula 6, X do TST, 

segundo a qual, em princípio, para efeito de incidência do art. 461 da CLT, considera-se mesma localidade o 

mesmo município ou municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.

O conceito de localidade deixa de ser relevante quando os empregados, paragonado e paradigma, tra-

balham percorrendo vários lugares circunscritos a uma mesma região geoeconômica ou rodovia, como ocorre 

com motoristas, vendedores, entre outros. (MARTINS, 2008)

O quarto e último requisito necessário para a configuração do instituto da equiparação salarial é a 

simultaneidade no exercício funcional, assim entendida como a ideia de coincidência temporal no exercício 

das mesmas funções pelos empregados comparados. Assim sendo, torna-se necessário que o trabalhador e 

o seu equiparando tenham laborado ao mesmo tempo, ainda que por curto momento, mas não de maneira 

eventual, sob pena de descaracterizar uma simultaneidade de serviços, valendo lembrar a imprescindibilidade 

de que entre eles não haja tempo na função superior a dois anos. 

Contudo, Sérgio Pinto Martins (2008), apoiado na Sumula 6, IV do TST, ressalta ser desnecessário que, 

ao tempo do pedido de equiparação, reclamante e paradigma estejam a serviço do empregador.

A súmula 6, VI do TST adverte que, preenchidos os requisitos apresentados no art. 461 da CLT, é irre-

levante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradig-

ma, exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte 

Superior; b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir 

prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao 

paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço 

na função superior a dois anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia 

equiparatória, à exceção do paradigma imediato.

Mauricio de Carvalho Góes (2009), faz uma observação importante no que tange a equiparação sa-

larial, pois tal instituto não pode ser confundido com a equivalência salarial. Neste sentido, o Autor faz a 

seguinte explanação:

Não raro na prática forense, postula-se equiparação salarial com fulcro no Artigo 460 da CLT, vez que 

seu dispositivo refere a expressão “salario igual”. Preconiza o artigo 460 da CLT que na falta de estipulação 

do salário e não havendo prova sobre importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salario igual 

ao daquele que na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago pelo serviço 

semelhante. Isto é, não se trata de salário igual para trabalho quantitativo e qualitativamente igual, mas sim, 

uma garantia de remuneração quando não houver estipulação de salário no contrato de emprego. [...] já a 

equiparação, incide na situação de existir salario fixado para a função do trabalhadores, porém, um traba-

lhador, por exercer função idêntica à de outro trabalhador e não semelhante como menciona o artigo 460 da 

Norma Consolidada. (GÓES, 2009, p. 54).
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Há, ainda, outro fator que, se evidenciado, impede a configuração da equiparação salarial: a consti-

tuição de quadro de carreira, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ressalvado o disposto na 

Súmula 6, I do TST, no qual o empregador mantém seus empregados organizados, sendo necessário, para 

tanto, que as promoções obedeçam aos critérios de antiguidade e merecimento dos trabalhadores, como 

prescreve o artigo 461, §2o da CLT.

No tocante aos empregados readaptados, é possível que os mesmos venham a desempenhar tarefa 

diferente da realizada anteriormente, mantendo, porém, o salário percebido, o que pode ensejar um salário 

maior frente aos recebidos pelos demais ocupantes daquele cargo. Desta feita, o princípio da irredutibilidade 

não permite a redução salarial, mas tal fato não implicará riscos à caracterização da equiparação salarial fren-

te aos demais empregados, por força do disposto no art. 461, §4o da CLT.

Portanto, o instituto da equiparação salarial serve como medida antidiscriminatória, segundo o qual 

um empregado que possua equivalência de tarefas com outro empregado de mesma empresa e preencha os 

requisitos contidos no art. 461 da CLT e Sumula 6 do TST, não poderá receber salário diferenciado, constituin-

do uma medida protetiva tanto para o empregado, que não sofre diferenciação salarial em relação a outro 

obreiro, quanto para o empregador, na medida em que estimula e esclarece aos trabalhadores critérios para 

progressões e promoções.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os princípios são indispensáveis à formação do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de 

Direito, bem como para a aplicação e a interpretação das normas vigentes. É neste contexto que o Princípio 

da igualdade está presente na Constituição da República de 1988, tanto no aspecto formal, como no aspecto 

material.

Os institutos da isonomia e da equiparação salarial surgiram como instrumentos hábeis à busca da 

igualdade nas relações trabalhistas. Merece destaque o pressuposto maior da igualdade, que consiste no 

tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, no nível de sua desigualdade. Desta forma, a isonomia 

trata da discriminação positiva para com aqueles menos elevados, seja qual for o seu âmbito.

No que tange a tais medidas antidiscriminatórias, o instituto da equiparação salarial visa a fazer com 

que, entre empregados vinculados a um mesmo empregador, que possuam equivalência de tarefas e, preen-

chidos os requisitos previstos no art. 461 da CLT e na Súmula 6 do TST, haja igualdade de tratamento salarial.

Por fim, a isonomia salarial prevista nos artigos 3o, IV e 7o, XXX e XXXII da Constituição da República 

de 1988, é instrumento garantidor de tratamento igual entre empregados, inibindo formas discriminatórias 

fundadas em sexo, cor, estado civil, dentre outros. Esse instituto tem a função de promover a justiça social, 

contribuindo para a efetivação da dignidade da pessoa humana, a melhoria das condições sociais e para que 

os empregados não sejam alvo de nenhuma forma de discriminação.
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A EAD NA EDUCAÇÃO BÁSICA:  
A VISITA TÉCNICA A UM MUSEU VIRTUAL  

COMO UM AVA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Huener Silva Gonçalves1 

Hércules Pimenta dos Santos2 

Simone Mendonça Mamede Ferreira3

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo verificar a utilização de novas tecnologias da informação e comu-

nicação (NTICs), empregadas na educação à distância (EAD), no ensino de História, para o nível básico.  Para 

isso, foi realizada uma aplicação que envolveu uma visita técnica virtual ao Museu da República com alunos 

do 9° ano do ensino fundamental do Colégio Santo Agostinho, unidade Contagem, instituição da rede privada 
de ensino. O retorno da visita foi obtido dos alunos a partir da coleta de dados por meio de uma enquete con-

feccionada no Google Docs. Através do desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que uma 

visita técnica a um museu virtual pode ser considerada um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Para que 

isso ocorra, se faz necessário a interação entre o museu virtual e outras ferramentas da EAD, como a enquete. 

Palavras–chave: Ensino de História, Visita Técnica, Ambiente Virtual de Aprendizagem

INTRODUÇÃO

O investimento na educação pública e privada no Brasil tem passado pela implementação de novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTICs) nos espaços educativos e na formação docente4. Labora-

tórios de informática com maquinário e programas de qualidade satisfatória, quadros digitais e boa conexão 

com a internet são exemplos que, a cada dia mais, se verá nas escolas nas primeiras décadas do século XXI. 

E para que isso traga bons frutos, é necessário o aprendizado e o domínio de ferramentas de educação à 

distância, a EAD, em todos os níveis educacionais pelos professores. O Estado tem manifestado intere nessa 

proposta e os próprios alunos, as chamadas gerações X e Y, em sua prática diária, se mostram bastante fa-

miliarizados com essas novas mídias e tecnologias, principalmente no que se refere à produção de pesquisas 

educacionais5.

1Graduado Bacharelado / Licenciatura e Mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Especialização em Plane-
jamento, Implementação e Gestão de EaD pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Professor do Ensino Superior da Faculdade ASA de 
Brumadinho e Técnico em Assuntos Educacionais do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET MG).

2Doutorando em Ciência da Informação, PPGCI-ECI/UFMG, Mestrado em Educação pelo PPGE-FaE/UFMG, Especialização em Planejamento, 
Implementação e Gestão de EaD pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Graduação em História Bacharelado / Licenciatura pelo 
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

3Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Especialização em Planejamento, Implementação e Gestão de 
EaD pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Especialista Em Educação no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM)

4Um exemplo disso são investimentos realizados em uma escola pública da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro e a compra de note-
books para a formação de professores pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, SEE-MG, como pode ser visto pelo site: http://
g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/escolas-publicas-apostam-na-tecnologia-dentro-das-salas-de-aula.html. Acesso: 22 mar. 2013.

5São exemplos dessas ações a Escola Virtual Blog do Governo de São Paulo e a proposta de ampliação da EAD para o ensino básico no 
Congresso Nacional conforme pode ser verificado em http://www.educacaoadistancia.blog.br/governo-de-sp-anuncia-criacao-da-escola-
-virtual/ e http://www.acheseucurso.com.br/deputado-propoe-EAD-para.aspx. Acesso: 11 fev. 2013.
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Considera-se um fator importante se buscar compreender como a cibercultura é vivenciada por jovens 

que tem e pelos que não tem computador em casa, compreendendo os desdobramentos que tal fato acarreta 

para as relações entre jovens de classes sociais distintas. Kenway (1998) fala a respeito do acesso às tecnolo-

gias digitais o considerando como uma questão elementar em termos de justiça social e educacional. O acesso 

possibilitado à grande parte das camadas populares é objeto de discussão e de programas denominados por 

“inclusão digital” (SUAIDEN, 2005), promovendo o contato das classes menos privilegiadas, estruturalmente, 

com as tecnologias digitais, além da formação desses sujeitos no que diz respeito à utilização das mesmas6.

A pesquisa educacional se estendendo para dimensões além da própria escola é defendida por vários 

pesquisadores, como forma de ampliar a compreensão do campo educacional. Essa ampliação se dá por meio 

do estudo de outras instâncias de potencialidade formativa, como televisão, cinema, publicidade e a internet, 

entre outras possibilidades. Cada vez mais essas mídias aparecem inseridas na vida cotidiana e acabam por 

se relacionarem com a educação, seja ao instituir novas formas de se pensar e de agir, seja ao produzir modos 

específicos de educar (GREEN & BIGUN, 2003; PARAÍSO, 2002 e 2004). 

Além disso, verifica-se que, embora haja atualmente uma vasta produção bibliográfica e acadêmica 

no campo das novas tecnologias aplicadas à educação, estudos que analisam a articulação da disciplina de 

história e as mídias na educação são ainda bastante incipientes. Pode-se dizer até em uma nulidade a este 

respeito. A recente produção discente nos programas de pós-graduação em educação mostra o quão lacunar 

ainda é o campo de estudos que tenha por objeto a análise das possibilidades de se inserir o uso das novas 

tecnologias da comunicação e informação, especificamente, no ensino de história.

Por tudo o que foi explanado, questões como: que ferramentas das NTICs dispõem o professor de his-

tória do Ensino Básico para tornar a disciplina atraente ao aluno em vários sentidos, ou como os museus vir-

tuais, em diálogo como outros recursos da EAD, podem promover tal objetivo, favorecem pensar a construção 

de uma metodologia que envolva o ensino de História e as ferramentas de EAD, sobretudo os museus virtuais, 

e a produção de dados que subsidiem a elaboração de material voltado para a formação de professores das 

redes públicas, na modalidade à distância.

1. AMBIENTES VIRTUAIS E MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO

Os meios de comunicação lineares e interativos ajudam a superar limites espaciais e temporais. Line-

ares são características essenciais de meios como a televisão, o rádio, o jornal e outros meios de comunicação 

de massa. Já a internet é um exemplo dos meios interativos (SIMÃO NETO, [s.d.]c). Diante das características 

diferenciais dos meios de comunicação interativos com relação aos lineares, pode-se conjugá-los e pensa-los 

em suas implicações para a educação.

A Educação tem exigido respostas imediatas, não mais demarcadas pela sala de aula. A incorporação 

de novas metodologias, técnicas e mídias à educação a distância (EAD) possibilita o desenvolvimento de cur-

sos bem elaborados, objetivando ultrapassar a separação física entre professores e alunos, buscando aperfei-

çoar a interatividade entre estes. A EAD cresce com o propósito de preencher parte das deficiências existentes 

6 Um grande exemplo desse tipo de iniciativa pode ser visto no Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO – programa 
educacional criado em 1997 pelo Ministério da Educação, com o objetivo de introduzir as tecnologias da informação e comunicação – TIC 
– nas escolas públicas de ensino médio e fundamental. O PROINFO é desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância – SEED – em 
parceria com as Secretarias Estaduais e algumas Municipais de Educação. Maiores informações acerca do PROINFO podem ser obtidas 
diretamente no site: www.proinfo.mec.gov.br.
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hoje na educação. Entre as soluções imaginadas e propostas, a EAD aumenta a capacidade de expansão do 

sistema de educação superior, sem perder a qualidade esperada para o ensino e a formação profissional. 

Para tal empresa, busca-se apoio em vários objetos já incorporados à EAD, como materiais impressos, rádio, 

televisão, computadores e celulares, entre outros. O seu enfoque mais difundido é a EAD virtual, mediada 

pelo computador.

O computador e as redes de comunicação se tornaram fundamentais no processo de comunicação 

virtual e a Web aparece como a ferramenta que permite o acesso a um potencial sistema de informações. 

Obtém-se, assim, uma Educação não mais unidirecional, pois a informação passou a figurar de maneira bidi-

recional, consequentemente, colaborativa e interdisciplinar.

Os recursos tecnológicos que vêm sendo empregados buscam amenizar as dificuldades existentes de-

vido à distância física entre alunos e professores. Os avanços tecnológicos oferecem aos usuários de mídias em 

geral, várias ferramentas de comunicação disponibilizadas na Internet (SOUZA, 2004). A tecnologia da informática 

criou ambientes virtuais que mediam um aprendizado colaborativo. Desta forma, entende-se que o avanço das 

redes de computadores, o desenvolvimento das telecomunicações e a convergência destas eliminam impedi-

mentos geográficos, permitem o acesso à informação e novas possibilidades para o processo educacional.

A partir de várias ferramentas de comunicação disponibilizadas na Internet desenvolveram-se os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que são softwares educacionais. Estes se destinam a apoiar as 

atividades de educação a distância, mas podem também ser utilizados no apoio ao ensino presencial. Um AVA 

oferece um conjunto de tecnologias de informação e comunicação que ajuda a desenvolver as atividades no 

tempo, espaço e ritmo de cada participante.

A avaliação e a seleção de um AVA para um projeto carecem da análise de suas características, visan-

do à adequação ao perfil dos seus usuários: gestores, professores, tutores e alunos. Algumas funcionalidades 

e características que a maioria dos AVAs possui são:

•	 Ferramentas para disponibilizar material didático virtual para os alunos e links para outros sites 

na Web;

•	 Ferramentas para avaliar o progresso e o desenvolvimento dos alunos;

•	 Ferramentas para administrar avaliações, testes e exercícios, mantendo os resultados armazenados;

•	 Ferramentas para ajudar os professores a administrarem aulas e notas;

•	 Ferramentas de cadastro de usuários e de portfólios individuais;

•	 Atender a objetivos e concepções pedagógicas diversas;

•	 Apoiar projetos à distância e presenciais que utilizem as plataformas como apoio;

•	 Contemplar os diversos modelos de avaliação;

•	 Contemplar diferentes visões dos usuários;

•	 Permitir o uso flexível destes diferentes ferramentas e recursos (KENSKI, 2003).

O Moodle é o mais conhecido dos AVAs e foi desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas em 

1999. No desenvolvimento deste aplicativo empregou-se a influência dos procedimentos de ensino e aprendi-
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zagem para se construir um artefato facilmente intuitivo no visualizar e ao se utilizá-lo. Os AVAs geralmente 

oferecem ferramentas reunidas e organizadas em um único espaço virtual, propiciando um ambiente intera-

tivo e adequado à transmissão da informação e o desenvolvimento da aprendizagem. Pode-se considerar que 

este procedimento se apóia no que Vani Kenski (2003) considera: “O homem transita culturalmente mediado 

pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mu-

dam também suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos” (KENSKI, 2003, p. 21).

As ferramentas de comunicação empregadas podem ser classificadas em síncronas7 e assíncronas8. 

Seu uso deve se adequar aos propósitos da interação entre os atores do processo educacional, ou seja, profes-

sores, tutores9 e alunos. Dentre as ferramentas síncronas mais utilizadas temos o chat e a videoconferência, já 

entre os instrumentos assíncronos se destacam o e-mail e o fórum de discussão. Estas ferramentas possibili-

tam a circulação dos objetos de aprendizagem10 que são considerados peças-chave da melhoria da qualidade 

da circulação do material didático, além de uma solução eficiente para problemas de padronização e redução 

de custo para o desenvolvimento de conteúdo, na medida em que podem ser incontavelmente distribuídos e 

replicados (PERPETUO et al., 2004). Dois são os tipos de objetos de aprendizagem: os objetos de informação 

ou de conhecimento e os objetos instrucionais. Os objetos de informação são partes necessárias à entrega 

de conteúdos como fatos, conceitos, processos, procedimentos e princípios. Os objetos instrucionais corres-

pondem a objetivos de aprendizagem, exercícios práticos e feedback. Eles podem também incluir simulações, 

materiais multimídia e jogos educativos (CLARK, 1998 apud CAMPOS; COSTA; SANTOS, 2007). 

Dentro de simulações, materiais multimídia e jogos educativos a tecnologia de Realidade Virtual (RV) 

vem adquirindo destaque devido a sua versatilidade de exploração em diferentes domínios do conhecimento. 

Por meio de técnicas e equipamentos específicos possibilita ao usuário o uso do computador de forma mais 

intuitiva, gerando a percepção de se estar dentro do ambiente. A RV pode ser usada na EAD, dentre outras 

possibilidades, para que se possa ensinar visitando lugares onde não é fácil de estar presencialmente. Os 

ambientes virtuais de terceira dimensão (3D) permitem uma experiência individualizada, ajudando no apren-

dizado de novos conceitos (CAMPOS; COSTA; SANTOS, 2007).

Nosso entendimento está pautado pela compreensão de que, operando a partir de um enfoque pe-

dagógico, baseado na construção contextualizada do conhecimento, o aprendizado acontecerá por meio da 

convergência entre ambientes virtuais e mídias de comunicação. Estes aparatos tecnológicos permitem dispo-

nibilizar os conteúdos, os acessos e as interações necessárias durante o curso, possibilitando aos alunos, de 

maneira livre, contato com formas variadas de arquivos eletrônicos ou em páginas de hipertexto: áudio, vídeo, 

e-books, apostilas, teses e dissertações, animações gráficas e muitas outras possibilidades. Estas ferramen-

tas são capazes de desenvolver e estimular uma cultura de participação, trabalho em grupo colaborativo e a 

interação com os outros integrantes do vasto processo de ensino e aprendizagem. Implantar projetos de EAD 

7 A comunicação síncrona depende de que os participantes estejam em um mesmo espaço e no mesmo momento para se comunicarem, 
ou trocarem informações em tempo real. Sua característica principal está na interatividade propiciada pelo encontro dos usuários do 
serviço em um meio virtual.

8 Por este modelo de comunicação a informação é transmitida e registrada previamente, não exigindo a disponibilidade ou a presença 
simultânea dos interlocutores. Desta forma, permite haver comunicação e colaboração em tempos e espaços diferentes, propiciando a 
possibilidade de maior reflexão sobre a informação intercambiada.

9 O tutor é responsável por acompanhar o andamento das atividades realizadas pelos alunos nos cursos a distância. Este ator auxilia e 
orienta sobre dúvidas surgidas sobre as aulas e atividades avaliativas, por meio do AVA.

10 Um exemplo brasileiro de construção de Objetos de Aprendizagem para a Educação Básica (Ensino Médio) é a Fábrica Virtual do RIVED: 
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php, acesso em 01 jul. 2013.
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nos coloca frente ao desafio de instituir esta nova cultura educacional e uma nova forma de interação, que deixa 

de contar, total ou em parte, com a forma presencial na realização das práticas educativas. Gatti (2005) entende 

que a interatividade, uma das principais qualidades da modalidade, deve ser constante, continuada e atenciosa.

Estudos que focaram os efeitos da aprendizagem cooperativa demonstram que estudantes en-

volvidos com outros, neste tipo de processo de aprendizagem, desenvolvem sentimentos positivos acerca de 

si próprios, aprendendo a agir em situações sociais e revelam maior capacidade de realização. Por exemplo, 

em um estudo realizado com estudantes com e sem deficiências, a aprendizagem cooperativa revela-se supe-

rior à aprendizagem de orientação competitiva ou individualista (JOHNSON; JOHNSON, 1987).

Deve-se utilizar esta modalidade de comunicação, apoiada na Web, em atividades associadas 

a uma abordagem construtivista. É necessário envolver os estudantes por tarefas e atividades autênticas, 

promovendo a motivação e o interesse no aprendizado independente realçando as questões colocadas pelos 

estudantes. Torna-se imperioso mudar o papel do professor, que deixa o lugar de detentor do conhecimento e 

assume o de facilitador e condutor da aprendizagem individual. Esta nova postura nos remete à ideia de uma 

aprendizagem cooperativa havendo colaboração, troca de informação, capacidade de comunicação desenvol-

vendo respeito às diferenças individuais. Para Campos, Costa & Santos (2007), a aprendizagem cooperativa 

independe do uso das novas tecnologias, ela exige, basicamente, uma postura pedagógica inovadora e sem 

preconceitos. Mas,

a popularização e potencialidades das redes de comunicação estão forjando um 

espaço para que a aprendizagem cooperativa ocorra nos limites das salas de 

aula e fora deles. A Internet fornece serviços cada vez mais estáveis, seguros 

e amigáveis para a criação de ambientes virtuais de aprendizagem cooperativa 

distribuída, onde alunos e professores cooperam entre si, sem as limitações de 

barreiras geográficas e de tempo (CAMPOS; COSTA; SANTOS, 2007, p. 24).

2. O MUSEU VIRTUAL COMO AVA NO ENSINO DE HISTÓRIA

2.1. OS MUSEUS E O ENSINO DE HISTÓRIA

Na contemporaneidade, os museus são reconhecidos pelos profissionais da educação, pelas políticas 

públicas governamentais voltadas a esse setor e pela sociedade no geral como importante espaço de co-

nhecimento que proporciona uma formação mais integral do indivíduo. No que se refere especificamente ao 

ensino de História, estes espaços auxiliam no aprendizado de temas voltados, principalmente, à cultura e à 

política, tendo como importante ação a educação patrimonial. Essa forma de educação colabora na formação 

da cidadania ativa, que entende a preservação da cultura e do patrimônio local como parte de sua identidade 

regional e, por conseguinte, nacional. Tal perspectiva é apresentada como objetivo nos Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCN) para o ensino fundamental

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de 

crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais (PCN – 

HISTÓRIA, 1998, p. 7)



48

Ainda, segundo o documento, a preservação do patrimônio histórico-cultural é importante questão 

da cidadania hoje. Deste modo, como objetivo geral da disciplina de História, os alunos devem ser capazes de 

“valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios éticos” (PCN – HIS-

TÓRIA, 1998, p. 43). Ao visitar um museu ou um espaço cultural com seus alunos, o professor deve considerar 

tais orientações. Ele deve planejar objetivando a ampliação do conhecimento da dimensão vivida pelos alunos 

através do confronto e da relação com outras realidades históricas. E isso pode ser dinamizado a partir da uti-

lização do patrimônio histórico e os projetos de educação patrimonial, considerados temas transversais pelo 

PCN. Como local de preservação do patrimônio, os museus guardam diversos objetos relacionados às suas 

coleções ou temas, e por meio dessas realiza exposições. Estas apresentam um discurso proposto pela equipe 

responsável do museu. E esse discurso pode reunir objetos de natureza diversa. Destarte, aparece o primeiro 

dilema que cerca o professor de história: como analisar esses objetos expostos em uma visita técnica? 

Bittencourt (2009) sugere que os objetos museais, assim como as imagens, portadores de informa-

ções culturais variadas e por serem testemunhos de uma época, podem ser analisados como documento, 

cabendo uma crítica interna – data de produção, uso, fabricante, autoria entre outros – e uma crítica externa 

– relação objeto e contexto. Entretanto, é importante atentar para o fato de objetos museais e imagens se 

diferenciam quanto à transmissão de informações.   

Pelo exposto, justifica-se uma visita técnica escolar a um museu. E, sem dúvida, tal espaço é um dos 

preferidos para o trabalho de campo em diversas disciplinas. Entretanto, segundo Bittencourt (2009), essas 

visitas somente colaborarão para a aprendizagem se precedidas por um planejamento pedagógico que relacio-

ne a análise da cultura material e a compreensão da linguagem plástica. Assim, coloca-se a segunda questão 

para o professor de história: como deve ocorrer a visita? 

Segundo o PCN de História, é importante um preparo prévio em sala de aula com os alunos quanto 

o projeto a ser desenvolvido, “conversar sobre condutas necessárias no local, como, por exemplo, interferên-

cias prejudiciais aos patrimônios ambientais, históricos, artísticos ou arqueológicos” (PCN – HISTÓRIA, 1998, p. 

95). Nesse sentido, os museus virtuais, se considerados complementares ao espaço físico, podem preparar 

melhor os alunos para a visita in loco. Porém, este trabalho compartilha da ideia de que o Museu Virtual se 

apresenta para além de um espaço de uso apenas complementar. Portanto, concorda-se com Rute Muchacho 

(s.d.) quando afirma que a visita virtual é distinta da visita presencial e pode ser mais enriquecedora, pois ela 

permite abranger determinados objetos e percursos expositivos que não foram possíveis realizar no museu 

tradicional. Para Arruda (2011), a experiência da visita virtual pode assinalar a construção de uma memória 

diferenciada possibilitada na visita ao espaço físico, pois o museu enquanto instituição, não teria controle 

sobre os usos de seus acervos pelos usuários. Apesar dessas constatações, é imprescindível destacar que, não 

importa se real ou virtual, os museus se constituem como um discurso a respeito do passado, da memória e 

abertos a serem revelados pelos seus diferentes usuários. 

Enfim, diante das reflexões feitas e das possibilidades levantadas, torna-se importante vislumbrar 

o Museu Virtual como um ambiente virtual de aprendizagem – AVA e que gera impactos quanto à noção de 

tempo e espaço em História. 

2.2. O MUSEU VIRTUAL COMO AVA

Ao refletir sobre a possibilidade de aprendizagem de História no museu virtual, é importante 

considerar que este é um ambiente possibilitado pelas novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTICs) e ao mesmo tempo não divorciado do real (PEREIRA; COSTA, 2008).  
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No que tange ao primeiro aspecto, nota-se que o museu virtual é produto da constante evolução das 

tecnologias de comunicação e informação e da instituição museu ao longo do tempo. Ao vislumbrar a História 

dos Museus, do gabinete de curiosidades do século XVIII, até o estágio atual, percebe-se que, quando dispõe 

de recursos financeiros e humanos suficientes, o espaço museal tende ao diálogo com a tecnologia em termos 

de conservação e exposição de seu acervo. Tal dinâmica favorece a mudanças na ação educativa dessas insti-

tuições. Nesse sentido, é importante lembrar a análise de Pierre Lévy (1999, apud PEREIRA; COSTA, 2008, p. 2) 

que aponta para a criação de uma pedagogia voltada a uma aprendizagem personalizada e coletiva através 

dessas tecnologias. Segundo ele, elas favorecem a criação de redes que superam obstáculos como espaço e 

tempo. Diante desse quadro, os espaços de conhecimento e educação, como museus e escolas, estão pas-

sando por um processo de recriação. 

Conforme já afirmado, a relação do museu virtual com o real não se restringe somente a comple-

mentaridade do museu físico. Assim, esta pesquisa acompanha Muchacho (s.d., p. 582), quando afirma que o 

museu virtual “ao tentar representar o real cria-se uma nova realidade, paralela e coexistente com a primeira, 

que deve ser vista como uma nova visão, ou conjunto de novas visões, sobre o museu tradicional”. 

Quanto à relação museus físicos e escolas, ações educativas, como levar peças para exposição em 

escolas, visitas técnicas entre outras, tem feito parte do cotidiano escolar. Todavia, diante do avanço das 

NTICs, percebe-se que os responsáveis pela ação educativa dos espaços museais estão se atendo em tornar 

mais acessíveis seus acervos, melhorando seus sites, distribuindo DVDs room, ou criando plataformas que 

permitam a visita virtual. Consoante Muchacho (s.d., p. 580), tais iniciativas expandem a relação entre mu-

seus e seus públicos, pois “o museu tradicional não consegue transmitir todo o seu valor através da visita, 

fechado sobre si próprio e preocupado, sobretudo, com a coleção e salvaguarda de objetos, não consegue 

desempenhar a sua função mais enriquecedora e fundamental: comunicar com o público”.

Diante de variadas opções remotas de contato entre museus e comunidade escolar, e da possibilidade 

de incorporar novas tecnologias de informação e comunicação, pode-se considerar o museu, principalmente 

na sua modalidade virtual, como um AVA. Para Costa e Pereira, “ao transgredir os métodos usuais de ensino, 

inovando-os, os AVAs se apresentariam como uma proposição didática, mediática e de pesquisa; viabilizadora 

na construção de conhecimentos, frente à proposta de uma nova relação educativa requerida pela atualidade” 

(PEREIRA; COSTA, 2008, p. 3).

2.3. O DIÁLOGO MUSEU VIRTUAL E FERRAMENTAS EAD: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR DE HISTÓRIA

A visita aos museus virtuais podem ser enriquecidas com o uso de outras ferramentas que permitam 

os sujeitos dialogarem ao longo do período em que durar a visita. Esta possibilidade favorece a construção de 

um conhecimento individual e coletivo. Tal caminho será efetivado nesta pesquisa na visita a um dos museus 

virtuais brasileiros disponíveis no site Era Virtual (http://www.eravirtual.org/pt/). Diferente de outros suportes 

(DVD-room, galeria de imagens), os museus disponíveis nesse site permitem uma visita de 360° em 3 D, fa-

vorecendo maior interatividade entre visitantes e espaço. 

A escolha das ferramentas para a interação entre os alunos ao longo da visita virtual passa pelo pro-

fessor. Ele se mostra importante mediador desse sistema, pois deve possuir conhecimento do museu virtual 

que será visitado, das ferramentas, ponderando quais seriam as mais pertinentes para o nível de ensino em 
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que será efetuado o projeto. Além disso, deverá ter conhecimento da capacidade técnica da escola – confi-

gurações de máquinas e rede entre outras –, dos alunos quanto à navegação em ambientes virtuais. Esses 

vieses são endossados por Costa e Pereira que, referenciando o conceito de desenvolvimento proximal de 

Vigotsky, afirma: 

Esse ao atuar nas zonas de desenvolvimento real e proximal de seus alunos, 

promoveria a interação, e uma maior significação do processo de construir conhe-

cimentos. Ao se fazer análise da demanda requerida aos alunos na construção de 

saberes, relacionando-a aos conhecimentos que esses já possuem, permitiria o 

acesso às necessidades e interesses dos mesmos, oferecendo possibilidade real 

de vinculação do processo de aprendizagem à experiência da vida desses sujeitos 

(PEREIRA; COSTA, 2008, p. 5).

É importante lembrar que muitos professores de história não estão tecnicamente preparados para 

tal ação. Pesquisas como a de Arruda (2011) e Costa e Pereira (2008) tem levantado dados sobre os usos dos 

museus virtuais para o ensino de história por professores da rede pública. E já apontam para importante com-

plicador: nossos alunos pertencem a uma geração que domina bem várias dessas ferramentas, principalmente 

no que tange ao lazer, e apresentam pouca receptividade em utilizá-las para criar – a denominada geração X. 

E aí fica questão: como deve o professor de história proceder quanto a isso? Concordamos com Arruda (2011) 

quando ele enfatiza a promoção de cursos para este fim. 

3. A ESCOLA VAI AO MUSEU (VIRTUAL) – RESULTADOS E DISCUSSÕES DE UMA APLICA-
ÇÃO NO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO MUSEU VIRTUAL 

Os dados da pesquisa foram coletados no mês de agosto de 2013. Especificamente, neste trabalho, 
o leitor encontrará a análise dos dados obtidos por meio do estudo desenvolvido no âmbito do Colégio Santo 
Agostinho, unidade Contagem, instituição da rede privada de ensino. A ênfase da aplicação recaiu na viabili-
dade do uso de museu virtual e da ferramenta EAD enquete no ensino de História na Educação Básica. 

Ao proceder à escolha do museu virtual a ser visitado, utilizou-se como critérios a configuração do 

equipamento disponível para proceder a visita na escola, a compatibilidade da temática com o conteúdo visto 

pelos alunos em sala de aula e a escolha de um museu virtual no Brasil que possuísse tecnologia compatível 

com o laboratório da escola. 

Com relação ao primeiro critério, o laboratório do Colégio Santo Agostinho – Unidade Contagem apre-

senta equipamentos suficientes para cada aluno, com eficiente configuração de som (fones, caixas de som), 

imagem (monitores e projetor de data show), demais hardwares, e programas atualizados. Na oportunidade 

de aplicação da pesquisa, os técnicos responsáveis pelo laboratório informaram que visitas virtuais daquele 

tipo já tinham ocorrido sob a orientação de outros professores, como uma visita que realizada anteriormente 

no museu do Louvre.

Quanto à temática, optou-se pela escolha de um museu que dialogasse com os conteúdos ministrados 

na disciplina de História para o 9° ano, que estavam sendo trabalhados em sala de aula naquele momento11. 

O museu a ser escolhido deveria abarcar a história da República brasileira, tendo como ênfase os governos do 

11 Isso se justificou pelo fato de que um dos autores do artigo lecionou tal conteúdo para aquela série naquela escola. 
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Presidente Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-1954). Considerando essas informações, escolheu-se o Museu da 

República, que através do projeto Rede de Museus Era Virtual, encontra-se disponível para visitação. 

Além disso, foi importante a interação da visita virtual ao Museu da República, disponível no site 

Era Virtual, e de um questionário montado na ferramenta enquete do Google Docs. A utilização dessas 

ferramentas se mostraria de fácil acesso, de menor complexidade na montagem de questões e de tabulação 

de dados, e de grande receptividade pelo público alvo do projeto. 

Por fim, procedeu-se a verificação da compatibilidade entre equipamentos e rede do laboratório e 

o site virtual do Museu da República. Os 40 computadores disponíveis no laboratório acessaram simultane-

amente o museu antes de proceder a visitação. Nenhuma incompatibilidade foi observada pelo aplicador da 

pesquisa e os técnicos responsáveis pelo laboratório. Desta feita, proceder-se-á o detalhamento do site do 

Museu da República, disponível na plataforma Era Virtual, para depois apresentar e analisar dados da ativi-

dade desenvolvida.

3.2. FAZENDO UMA VISITA AO MUSEU DA REPÚBLICA PELA REDE DE MUSEUS VIRTUAIS 
ERA VIRTUAL: CARACTERIZAÇÃO DA INTERFACE DISPONÍVEL AO VISITANTE

Considerada a mais moderna e maior rede de museus virtuais do Brasil, a Era Virtual teve início de 

suas atividades em 2008, tendo como meta divulgar os museus brasileiros na WEB, através de visitas virtuais. 

A equipe do Era Virtual acredita que com o uso das NTICs será possível a promoção cultural de maneira mais 

dinâmica do que vem sido feito12.

Por meio da plataforma é possível visitar no momento 33 espaços culturais situados nos estados de 

Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Entre esses espaços, encontra-se em sua maioria museus 

que retratam vários aspectos culturais e da História do Brasil e, destacando-se o estado de Minas Gerais, ca-

sas de cultura, exposições e espaços que receberam o título de patrimônio histórico. Para que a visita ocorra 

sem maiores percalços, é necessário o visitante, quando estrangeiro, escolher a língua (português, inglês, 

espanhol e francês) e acessar o link como navegar. Nele estão informações importantes sobre os comandos 

e ferramentas presentes nas interfaces. Além dessa opção, o visitante pode ainda cadastrar seu e-mail para 

receber notícias da plataforma, acessar o blog e deixar suas impressões quanto à visita e, por fim, conhecer 

um pouco da história do Era Virtual ao acessar a opção projeto (COELHO, R.; SANDIM, C, s.d.). 

Portanto, para o projeto, a ampliação do alcance sociocultural das exposições passariam por dois pilares:

Modernizar a linguagem com intuito de potencializar a comunicação com as crianças e jovens 

e democratizar o acesso utilizando-se da internet e da distribuição gratuita de dvd-roms. No 

processo de transposição do real para o virtual sempre quisemos e buscamos um modelo de 

visitação em que o internauta pudesse “entrar” no espaço a ser experienciado, além de brincar 

e jogar. Um videogame do mundo real com conteúdo educativo (COELHO, R.; SANDIM, C, s.d.). 

A partir dessas considerações, torna-se importante detalhar o espaço do Museu da República, desta-

cando as ferramentas disponíveis na interface para a visitação virtual. 

12 As informações foram retiradas de COELHO, R.; SANDIM, C. Apresentação da Plataforma Era virtual. http://www.eravirtual.org/pt/index.
php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=19. Acesso em: 04 ago. 2013.
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O acesso ao museu virtual se dá inicialmente pelo link visitas virtuais - que aparece na primeira pá-

gina do projeto -, tendo como caminho Rio de Janeiro\Museu da República. Após isso, abre-se uma tela com 

informações básicas da história, localização, horários de funcionamento para uma visita presencial e contatos 

por telefone e virtual do setor educativo do museu. Junto a essas informações há a logomarca e a imagem da 

frente, que também funciona como link para o inicio da visita virtual. 

Após o carregamento da interface, o visitante é transportado para a porta do museu, onde um moni-

tor virtual faz uma breve apresentação em áudio do museu, citando alguns detalhes de sua história e arqui-

tetura. A presença de um monitor virtual acompanha o visitante por todas as salas do museu, comentando 

sobre os cômodos e destacando algumas peças. Além do monitor, nota-se a presença de links de comandos 

que possibilitam maior interação exposição-visitante e também maior acessibilidade de indivíduos com ne-

cessidades especiais diversas.

Imagem 1: Entrada do Museu da República.  
Fonte: http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/. Acesso em: 17 ago. 2013.

Imagem 2: Ficha da peça A Escrita. 
Fonte: http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/. Acesso em: 17 ago. 2013.
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Ainda na entrada, o visitante se depara com os seguintes itens/comandos que possibilitam maior 

autonomia em sua apreciação do museu:

1. barra com todas as exposições e setores do museu. 

2. barra que aciona mapa tridimensional (pisos e exposições) para o visitante se localizar ao longo 

da visita no museu. 

3. A partir dessas duas ferramentas, o visitante pode escolher as partes e exposições do museu a 

serem visitados. Assim, ele pode fazer o seu trajeto sem precisar de seguir o sugerido pela interface. 

4. Botões de tela cheia, aproximar, afastar, ampliação, cursor, ajuda, áudio, informações em texto.

5. Tela de texto acionada pelo botão de informações.

6. Setas de navegação/passagem de exposições e cômodos.

Desses últimos comandos apresentados, devem-se destacar as possibilidades de navegação automá-

tica, seguindo o roteiro proposto pela interface, e de navegação manual. Outro aspecto interessante é o fato 

de que o botão de informações reproduz em forma de texto o áudio dos monitores, o que possibilita a visita 

sem equipamentos de áudio e também a indivíduos que possuem necessidade especial auditiva.

  Enfim, o botão 6, quando próximo a alguma obra exposta, abre uma ficha detalhando ma-

terial e época em que foi confeccionada, autoria, país de origem e função anterior no palácio do Catete. 

  Talvez, por possuir as características apresentadas, o Era Virtual, segundo seus criadores, 

“tornou-se uma rede de museus virtualizados e uma iniciativa referencial no processo de sua utilização do 

museu como material didático não-formal dentro das escolas” (COELHO, R.; SANDIM, C, s.d.). Tal observação 

levanta questões do tipo: como os educadores tem utilizado essa rede de museus? Quais as disciplinas que 

mais utilizam os museus virtuais da rede? Essas e outras perguntas podem ser respondidas em um estudo 

posterior. Mas, no momento, é importante se deter na aplicação desenvolvida neste projeto, que durou cerca 

de 50 minutos, no dia 15 de agosto de 2013.

3.3. A VISITA VIRTUAL EM AÇÃO

  Desde o primeiro momento, a proposta em visitar o museu virtualmente foi bem aceita por 

uma turma de 37 alunos do 9° ano do Colégio Santo Agostinho – Unidade Contagem. Foi perceptível o entu-

siasmo de vários alunos em fazer algo que possa proporcionar conhecimento para além da sala de aula13.

  Destarte, quando todos se acomodaram no laboratório, ocorreu a entrega de um pequeno 

roteiro de visita técnica, cujas respostas dos alunos não serão objeto de análise quantitativa neste trabalho. 

Após isso, foi realizada uma sensibilização quanto aos comandos da interface projetando o site do museu em 

um telão disponível no laboratório. Após, foi pedido que se ativessem ao hall de entrada, ao quarto de Getúlio 

Vargas e uma exposição temporária, Getúlio entre o trabalho e os livros, uma vez que tínhamos pouco tempo 

para a visitação. E por fim, solicitou-se que preenchessem a enquete disponível no e-mail da turma após a 

visita. Nele foi disponibilizado um link do Google Docs que redirecionava o aluno às questões14. 

13 Somente 32 alunos preencheram o questionário.

14 Como foi dito anteriormente, a escolha de se criar uma enquete no Google Docs se deve na sua praticidade na disposição das perguntas 
no questionário, opções de perguntas e facilidade em criar tabelas e gráficos, favorecendo a tabulação e análise dos dados. 
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Ao longo da aplicação, notou-se disciplina na busca do que era pedido pelo roteiro e certo grau de 

surpresa pelos alunos, uma vez que muitos desconheciam a existência de uma plataforma de museus virtuais 

brasileiros. Muitos compararam o sistema de visita ao do Museu do Louvre, outros levantaram indagações 

sobre Getúlio Vargas, principalmente quanto ao suicídio. 

Quanto ao preenchimento da enquete, ela ocorreu entre os dias 15 e 21 de agosto. Nela, privilegiou-

-se perguntas relacionadas ao conhecimento de História, no caso a Era Vargas, conteúdo que eles estavam 

vendo em sala de aula, e ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) no aprendizado 

da matéria.  

As três primeiras perguntas relacionaram o aprendizado do conteúdo visto em sala ao apresentado 

no Museu.

Tabela 1. A temática apresentada no museu colaborou no  
conhecimento do assunto trabalhado em sala de aula?

SIM 31

NÃO 1

Tabela 2. Qual foi a colaboração prestada pela visita ao conhecimento do assunto visto em 
sala de aula (cada aluno poderia assinalar uma alternativa)?

Apresentou objetos da época da temática 8

Permite ver com mais realismo acontecimentos  
importantes da história política brasileira

16

Possibilitou observar costumes e a vida privada  
dos presidentes da época exposta

2

A sede do museu foi um edifício  
que marcou a história do país

6

Como pode ser observado, a tabela 2 focou as respostas positivas da tabela 1, pois a sistemática da 

aplicação foi construída no sentido do aluno notar que as escolhas do museu a ser visitado dialogaram com 

o conteúdo aprendido em sala. Assim, o resultado da tabela 1 já era esperado. Além do mais, o aluno que 

respondeu NÃO na primeira pergunta, respondeu normalmente a pergunta 2, lógica que pareceu se repetir em 

outras perguntas. Entretanto, não foi objetivo deste estudo entender o porquê desta contradição. 

A tabela 2 apresenta como principal contribuição da visita para os alunos a possibilidade de ver com 

maior realismo acontecimentos da história política brasileira. Isso deixa claro a propensão da atual geração 

em buscar outros espaços para aprendizado de História, que não seja somente a sala de aula. Por outro 

lado, constata-se a importância do museu como importante instrumento de reconstituição da realidade. A 

segunda e a terceira respostas mais votadas parecem confirma essa tendência, uma vez que se trata dos 

objetos da época retratada pela exposição, recriando toda a atmosfera da Era Vargas. No entanto, a resposta 

menos votada, “possibilitou observar costumes e a vida privada dos presidentes da época exposta”, fornece 

importantes apontamentos quanto à linha de aprendizado dos alunos. Ficou explícito que a política é ainda 

o viés dominante em sala de aula e mais presente nos conteúdos da disciplina de História do que a cultura. 

Ademais, é importante frisar o apelo político causado pelo Palácio do Catete para a história política do país, 

principalmente no que se refere aos governos de Getúlio Vargas, sobretudo, ao seu suicídio. Em relação a isso 

foi feita a seguinte pergunta, expressa na tabela seguinte:
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Tabela 3. Para você, a exposição...

Reafirma o suicídio de Getúlio Vargas 16

Levanta dúvidas quanto à maneira em que Vargas morreu 16

Afirma que Getúlio Vargas foi assassinado 0

O item levanta a dúvida quanto à possibilidade ou não do suicídio e como ocorreu o fato histórico. É 

nítido, pelas respostas apresentadas, que não há dúvidas de que Getúlio Vargas tenha se suicidado. Essa res-

posta foi motivada pela versão narrada pela exposição presente no quarto de Getúlio Vargas, que apresenta o 

pijama com a mancha de sangue no lado esquerdo, o revolver utilizado e a carta testamento, escrita na noite 

de 24 de agosto de 1954. É importante realçar que a certeza do suicídio é enfatizada pelo livro didático adotado.  

Imagem 3: Quarto de Getúlio Vargas.  
Fonte: http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/. Acesso em: 17 ago. 2013.

Apesar dos objetos justificarem a versão do suicídio, a dúvida paira quanto à maneira. Em sala de 

aula, foi inquirido o porquê desta dúvida. Os alunos responderam que a exposição levanta dúvidas quanto à 

maneira em que Vargas morreu. Eles foram unânimes em afirmar que a narrativa poderia ter sido mais precisa 

quanto ao fato, para evitar dúvidas. Tal resposta revela a necessidade pela busca da verdade dos fatos na 

história, o que se assemelha a linha positivista.  

Os aspectos pedagógicos da visita, motivação e número de aulas para a realização da aplicação se 

fizeram presentes nas respostas apresentadas nas tabelas 4 e 5.

Tabela 4. Como o professor motivou a visita?

Atividade avaliativa 2

Apresentou como uma pesquisa relacionada à aplicação de novas  
tecnologias ao ensino de História

18

Disse que se tratava de uma nova maneira de ver o conteúdo 12

Tabela 5. A utilização de uma aula para fazer a visita foi...
Perfeito 14

Suficiente 14

Regular 4
Ruim 0



56

A tabela 4 nos informa que a aplicação foi trabalhada com três motivações: tratava-se de uma ativida-

de avaliativa, pois, como dever de casa, os alunos deveriam relacionar a visita ao conteúdo visto completando 

o roteiro entregue, a atividade foi apresentada pelo aplicador, que é o professor da turma, como uma pesquisa 

relacionada à utilização de NTICs ao ensino de História, e como uma nova possibilidade de ver o conteúdo. 

Com quase unanimidade, os alunos se sentiram mais motivados pelos dois últimos motivos expostos. Pode-se 

inferir que a avaliação é tratada por eles como rotina. Em suma, os dois motivos se diferem por se tratar de 

uma novidade quanto ao cotidiano escolar e por aproximá-los do uso das NTICs voltado para o aprendizado 

em História. 

Desta forma, por ser tratado pela maioria dos alunos como a aplicação de uma pesquisa que rela-

ciona as NTICs ao ensino de história e uma nova forma de ver o conteúdo, é compreensível os resultados 

apresentados na tabela 5. A partir dessas motivações, eles acreditam que uma aula apenas é o bastante (per-

feito e suficiente) para executar a visita ao museu virtual. Consequentemente, percebe-se que a experiência 

de conhecer o museu virtual como espaço tecnológico propício ao aprendizado de novos conhecimentos se 

sobressaiu sobre o quesito conteúdo de História. E essa impressão parece ser confirmada nas tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 7. Após a experiência, você visitará outros museus virtuais para...
Lazer 1

Conhecer previamente o espaço entes da visita presencial 8

Realizar alguma atividade escolar, se o professor ordenar 3
Adquirir conhecimento de outra forma 18

Apesar dos alunos pertencerem a uma geração que dispõe de grande destreza em manusear a tecno-

logia e possuírem meios para acessar o espaço virtual, nota-se, pela tabela 6, que poucos tinham visitado um 

museu virtual. Os que relataram conhecimento deste espaço citaram o Museu do Louvre e disseram desco-

nhecer a existência de experiência similar no Brasil. Tal resultado pode ter influência do imaginário construído 

em torno da instituição museu, muitas vezes vista como lugar que apresenta curiosidades e de apreensão 

tradicional do conhecimento, e do uso do espaço virtual, utilizado com frequência pelas gerações mais jovens 

como espaço de fácil aquisição de conhecimento, de estabelecimento de relações sociais e de identidade, 

como também de lazer. Os resultados da tabela 7 parecem concordar com esta perspectiva, pois, a partir da 

visita, os alunos reafirmam o museu virtual como um espaço de aquisição do conhecimento, visão que acom-

panha o imaginário em torno do museu presencial. Todavia, eles também o veem como uma possibilidade 

de aquisição de conhecimento para além dos métodos tradicionais da sala de aula. Tal perspectiva pode ser 

justificada pelo fato do museu virtual ser visto como um software ou site disponível no ambiente virtual, não 

impondo horários de visitação. Se a visita ao museu virtual for considerada dessa maneira, é interessante 

ponderar que ele, como as aplicações disponíveis no espaço virtual, incentivam a busca do conhecimento de 

maneira autônoma, independente de se tratar de atividade escolar, característica própria da EAD. Por tudo 

isso, justifica-se o fato do museu virtual não ser visto como uma forma de lazer pela maioria dos alunos. 

Outro aspecto relevante que foi observado é se após a experiência de visita virtual do Museu da 

República, se o aluno faria uma visita presencial amo mesmo. Como pode ser notado pela tabela 8, a maio-

ria da turma se posicionou favorável. E, ao observar a tabela 9, nota-se que a maioria da turma acredita ser 

importante a visita dos ambientes virtual e presencial de um museu. Em suma, a visita de um não excluiria a 

visita ao outro. Ao relacionar este posicionamento com o visto na tabela 7, pode-se inferir que os alunos, em 



57

sua maioria, acreditam que ao fazer os dois itinerários, estarão adquirindo maior conhecimento sobre uma 

determinada temática. Esses dados parecem confirmar a posição já discutida de Rute Muchacho (s.d.) de que 

a visita virtual não fecha em si mesmo a possibilidade de uma conhecimento totalizante do museu visitado. 

Ela apenas apresenta uma perspectiva que pode ser ainda mais enriquecida com a visita presencial.

Tabela 8. Você visitaria o Museu da República presencialmente?
SIM 24
NÃO 8

Tabela 9. Antes de visitar um museu presencialmente,  
você visitará o espaço virtual dele?

SIM 23

NÃO 9

Porém, a impossibilidade de visitação presencial é real diante da intensa rotina instaurada pela 

contemporaneidade para alunos, pais e professores. Assim, conforme pode ser visto na tabela 10, os alunos 

perceberam que a visita virtual diante de tal situação pode se apresentar como solução. 

Tabela 10. Você indicaria a experiência da visita virtual a um museu  
a uma pessoa que não pode visitá-lo presencialmente?

SIM 31
NÃO 1

Para o professor de história, o conhecimento de tal posicionamento dos alunos poderá ajudá-lo a 

dar novo dinamismo no conhecimento a ser ensinado, quando o tema dispuser de um museu virtual que 

corresponda a museus que muitas vezes estão distantes geograficamente da escola. Destarte, a hipótese de 

o museu virtual poder ser usado como uma aplicação síncrona e assíncrona de aprendizagem, como o que 

acontece na EAD, possibilita colaborar na resolução da inviabilidade de visitação a museus de maneira pre-

sencial por conta de horários, distância e pela quantidade de alunos a serem monitorados.  

Entretanto, para que a visita ocorra de maneira que satisfaça os objetivos de aprendizagem traçados 

para um determinado conteúdo, é indispensável observar com antecedência os obstáculos oferecidos pelo 

museu virtual. Por isso, os alunos foram questionados quanto às dificuldades apresentadas ao decorrer da 

visita pelo site, conforme pode ser notado na tabela 11. 

Tabela 11. Quais foram às dificuldades oferecidas pelo site ao longo da visita?1

Dificuldades de controle do cursor 12
Dificuldades de acessar informações dos objetos e das salas visitadas 7

A partir da tabela 11, nota-se que o controle do cursor se destaca em relação ao acesso às informa-

ções dos objetos das salas visitadas.  Sem dúvida, se o visitante não se guiar pelas setas e links dispostos 

ao longo das salas, fica complicado controlar o cursor e realizar uma visita satisfatória. Isso ocorre devido ao 

fato que, no modo manual, o cursor pode não agir com precisão ao se desejar transitar livremente pela sala, 

ficando muitas vezes incontrolável. E isso é favorecido pelo fato do site ser semelhante a um street view, 

como o do Google Maps. Outra semelhança do museu virtual com essa tecnologia é a limitação ao acesso aos 

objetos. Nem todos os objetos têm suas fichas disponíveis, o que restringe a interação entre visitante e expo-

sição. Outros objetos ou exposições estão com suas fichas em branco, o que dificulta o conhecimento sobre 



58

o tema. Tais situações justificam a formatação de um roteiro pelo professor que previna potenciais problemas 

apresentados pelo site. 

E, por fim, outro aspecto que não pode ser esquecido é a possibilidade de se aumentar a interativi-

dade entre os alunos ao visitar um museu virtual. Essa interatividade pode ser alcançada pela conjugação do 

museu virtual, ferramentas utilizadas na EAD e a sala de aula. Para que isso ocorra, é importante o domínio 

dessas ferramentas por parte do professor. Ferramentas simples como chat, fórum, enquete e blog são de 

mais fácil controle e podem colaborar para bons resultados. Contudo, ferramentas como jogos envolvendo a 

exposição estão fora da alçada do professor. Esse tipo de ferramenta, como pode ser visto na tabela 12, se 

mostrou como a mais preferida pela turma entrevistada. Em compensação, ferramentas tradicionais foram 

colocadas em segundo plano. Outras, como fórum e blog, não foram lembradas na opção outro pelos alunos. 

Tabela 12. Para você, qual ferramenta virtual abaixo poderia tornar a  
visita mais interativa e com a possibilidade de gerar maior conhecimento?

Chat 7
Enquete 8

Rede Social 5

Jogos envolvendo a exposição 12

outro 0

Por conseguinte, os dados mostram que a preferência por jogos representa uma demanda por maior 

interatividade e em expansão entre os alunos, o que deverá ser levada cada vez mais em conta pelos desen-

volvedores de museus virtuais e presenciais e por outras aplicações ligadas à educação, mais precisamente 

ao ensino de história. 

Diante da análise dos dados da aplicação, chega-se a pergunta que guiará a conclusão desse estudo: 

a visita virtual a um museu pode ser considerada um AVA para o ensino de História no ensino fundamental?

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A VISITA A UM MUSEU VIRTUAL COMO AVA

Preliminarmente, a pesquisa tinha como proposta verificar a possibilidade do uso do museu virtual 

como meio de aprendizagem virtual para o Ensino Fundamental. Sobre o potencial educativo deste meio virtu-

al, Pereira e Costa (2008), em artigo apresentado no Seminário Nacional de Educação Profissional Tecnológica, 

realizado no CEFET-MG em 2008, defendeu a hipótese de que ele pode ser tratado como um ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA). Segundo eles, os AVAs se 

constituem em espaços das relações com o saber mediados pelas tecnologias que 

no âmbito da escola são desenvolvidas através de interações dos alunos com os 

conteúdos, dos alunos com outros alunos, dos alunos com os professores, sob a 

influência do seu meio afetivo e social dentro e fora da escola (COSTA, 2007, apud 

PEREIRA; COSTA, 2008, p. 7).

Apesar de a definição contemplar o objetivo pedagógico de qualquer AVA, que é proporcionar um co-

nhecimento construído de maneira compartilhada entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-apren-

dizado, carece-se dos aspectos técnicos, do aporte técnico proporcionado pelas NTICs (novas tecnologias de 

informação e comunicação) o constitui. Este aspecto é relevante para um trabalho que se pretende conclusivo 
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relacionado ao gerenciamento da educação à distância (EAD). Por isso, ao avaliar o museu virtual como AVA, 

deve-se observar se ele possibilita apoiar atividades educacionais a distância e presencialmente, se oferece 

um conjunto de tecnologias de informação que colabora na valorização da individualização das atividades 

quanto ao tempo, espaço e ritmo. E, por fim, se possibilita maior interatividade entre os agentes envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem à distância. 

Algumas funcionalidades e características que a maioria dos AVAs foram listadas nos pressupostos 

teóricos deste trabalho. Ao avaliarmos o museu virtual da plataforma Era Virtual, segundo esses critérios, 

percebe-se que ele apenas contempla diferentes visões dos usuários. Desta forma, ele pouco atenderia a hi-

pótese inicialmente levantada por Costa e Pereira (2008), quando se trata da sua inserção na educação. Mas, 

os mesmos autores em outra passagem do artigo, sugerem que 

os conhecimentos dos AVA existentes utilizados na educação aplicados aos mu-

seus virtuais visariam atender a modelos de olhares sobre a ciência e a pesqui-

sa, abarcando aspectos cognitivos, sócio-culturais, epistemológicos, estéticos e 

afetivos do processo de aprendizagem. Mediante as possibilidades dos recursos 

disponíveis nesses ambientes (PEREIRA; COSTA, 2008, p.10).

Partindo dessas premissas, nota-se que o museu virtual utilizado nesta pesquisa, o Museu da Repú-

blica, disponível na plataforma Era virtual, não está configurado para ser um AVA aplicado diretamente a edu-

cação em qualquer nível. Na realidade, este espaço virtual se configura como uma área livre de conhecimento, 

aberto a qualquer pessoa na rede. Diante da problemática estabelecida, levantou-se as seguintes questões: 

o museu virtual poderia juntamente com outras ferramentas esparsas formar um AVA? Quais ferramentas da 

EAD poderiam colaborar neste sentido? Qual seria o papel do professor para que isso ocorra? 

Em relação ao primeiro questionamento, a aplicação realizada sugere que sim. A operacionalidade 

de manipulação várias ferramentas virtuais é uma característica predominante na geração dos alunos parti-

cipantes da pesquisa. Ao longo da aplicação, os alunos foram orientados a visitar espaços relacionados ao 

conteúdo visto em sala de aula, a Era Vargas, seguiram um roteiro entregue em papel e responderam uma 

enquete produzida no Google Docs. Ou seja, a construção do conhecimento passou pela interação de várias 

ferramentas educacionais. E tudo isso foi facilitado pela mediação do professor, que conjugou os métodos de 

ensino-aprendizagem presencial com os virtuais. O professor, ao aplicar um exercício que envolva métodos 

relacionados à EAD, deve procurar fazer o papel executado por um tutor ou professor virtual: criar meios 

de facilitar o aprendizado do conhecimento requerido pela atividade. Ele deve integrar no planejamento da 

atividade escolar o ambiente de sala de aula (conteúdo do livro, roteiro escrito entre outras possibilidades) 

e ferramentas virtuais, como enquete, fórum, blog, chat entre outras virtuais. A dinâmica empreendida na 

atividade justifica a capacitação permanente do docente nos aspectos técnicos e pedagógicos proporcionados 

pelas NTICs, para que possa dominar as tecnologias utilizadas e sanar dúvidas dos alunos surgidas ao longo 

da prática. No caso do professor história, é importante conhecer, como operacionalizar a partir dessas ferra-

mentas, uma visita técnica a um museu virtual. 

Porém, como aponta Hércules Pimenta dos Santos (2013), diante de uma rotina muito corrida dos 

educadores, faz-se necessário a criação de cursos EAD que os capacitem a utilizar as NTICs e mantenha a 

formação continuada. Assim, concorda-se com Santos (2013), quando propõe esse tipo de curso para os pro-

fessores de História no que tange a conhecer melhor o potencial educativo da utilização da visita técnica a um 
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museu virtual no ambiente escolar. No caso específico da disciplina de história, Simone Mendonça Mamede 

Ferreira (2013) apresentou um quadro semelhante de questões ao analisar a realidade apresentada pelos 

dados coletados no Centro Pedagógico (EBAP/CP), em Belo Horizonte, em uma aplicação similar a apresentada 

por este trabalho. A autora acredita que a boa utilização dos museus virtuais como AVA passa pela capacita-

ção dos educadores, o que pode transformar a aula de História nas escolas públicas. Sem dúvida, as políticas 

estatais têm sido no sentido de levar as NTICs para a educação pública, principalmente a partir da instalação 

de laboratórios de informática. Diante das dificuldades econômicas de se levar os alunos a visitas presenciais 

em outras cidades e estados no país, a visita técnica a museus virtuais colaborar para sanar tais dificuldades. 

Por isso, se justifica a formação permanente na utilização das NTICs sugerida pelos pesquisadores. 

Então, conforme notado pelos dados apresentados pelas tabelas 4 e 6, o professor tem o importan-

te papel de instrumentalizar os alunos quanto as possibilidades de aprendizagem disponíveis no universo 

virtual e o que  isso pode colaborar no avanço de conhecimento deles. Sem dúvida, a tabela 7 mostra uma 

resposta positiva dos alunos quanto à visita virtual como forma de aquisição de conhecimentos. Em síntese, a 

maioria dos alunos participantes da pesquisa, que até então não tinham visitado um museu virtual, viram na 

visita virtual uma possibilidade de aquisição de conhecimento confiável que podem dar continuidade ao que 

é aprendido em sala de aula. A pesquisa demonstra que a escola e professorado podem tornar ainda mais 

atraentes o espaço virtual quanto ao aprendizado de novos conhecimentos, desde que mantenham diálogo 

constante com os alunos e as novas tecnologias.

Como se observa, a pesquisa, na sua aplicação, mostrou que é possível configurar uma visita técni-

ca como um AVA, favorecendo uma aprendizagem significativa no ensino de História, no nível fundamental. 

Todavia, para que isso realmente ocorra, é necessário conjugar ferramentas EAD que se mostrem eficientes 

para a finalidade desejada e tempo disponível. Para que isso ocorra com relativo sucesso, é necessário a 

escola se mostrar pedagogicamente aberta às mudanças na relação educativa proporcionadas pela constante 

mudança tecnológica, disponibilizar para a prática meios materiais que a possibilitem, como um laboratório 

de informática com uma configuração de rede, software e hardware compatíveis com o espaço virtual a ser 

visitado. E, ao professor, é importante manter-se atualizado quanto o uso pedagógico e técnico das NTICs e 

em diálogo que motive os alunos a verem no espaço virtual não somente um lugar de lazer, mas também 

de conhecimentos válidos. Cumprido esses requisitos, é viável a implantação da EAD como complemento da 

educação presencial na educação básica, o que favoreceria a construção de uma educação mais integral e 

em diálogo com os desafios propostos pela tecnologia, convertendo-a em importante aliada na produção do 

conhecimento e na autonomia dos alunos. 

Por fim, algumas questões permanecem pendentes e condicionadas a maior tempo de aplicação e 

observação: Que diferenças e semelhanças poderiam ser percebias caso se comparasse turmas de escolas 

públicas e privadas? Quais resultados podem ser obtidos a partir de uma visita técnica a um museu virtual 

que dialogue com as ferramentas fórum e chat? Qual o perfil pode ser traçado de alunos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio quanto à participação em fóruns e blogs que envolvam uma visita técnica? 

Que diferenças e semelhanças seriam percebidas pelos alunos caso fossem realizadas visitas técnica e pre-

sencial em um mesmo museu? Para isso, seria necessária a produção de registros fotográficos, orais e textuais 

das experiências. Outra questão está relacionada ao fato de que os alunos entrevistados acreditam, em sua 

maioria, que os jogos virtuais poderiam tornar a visita mais interativa e gerar mais conhecimentos: Quais 

jogos poderiam ser construídos a partir da exposição por meio de intervenção do professor? Qual o perfil de 

jogo requerido pelos alunos da pesquisa?  
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ASPECTOS DO TRABALHO EM KARL MARX:  
UM PENSAMENTO A SER SEMPRE REVISITADO

Lúcio Alves de Barros1* e 

 Rafael Alves Jeremias2**

Resumo: O artigo em apreço trata da análise de Karl Marx acerca do conceito de trabalho. Trata-se de uma 

abordagem introdutória que ressalta o processo de trabalho e suas peculiaridades. Além disso, chama atenção 

para o processo de alienação e de necessidades humanas. O trabalho em Mar é uma atividade eminentemente 

humana e a única capaz de levar o ser humano à plena realização. 

Palavras-chave: trabalho, processo de trabalho , Marx.

À GUISA DE INTRODUÇÃO

O esforço analítico de Karl Marx (1818-1883) tinha como enfoque o sistema fabril inglês que teve seu 

grande surto nas revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX. Como se sabe, para o desenvolvimento de toda 

maquinaria que inaugurou o modelo de produção baseado no mercado, foi de suma importância a substitui-

ção das ferramentas artesanais pelas máquinas. O aperfeiçoamento constante da maquinaria, especialmente 

as dependentes do vapor, deu notável impulso ao novo sistema fabril que se desenvolvia atrelado a uma ge-

rência, distribuição de tarefas e contabilidade racional (Weber, 1992). Além disso, a Revolução Industrial provo-

cou, ao mesmo tempo, o despovoamento do campo e o afluxo de migrantes para as cidades. Estes, logo foram 

incorporados ao espaço fabril submetendo-se à máquina. Eram os primeiros trabalhadores fabris (Dobb, 1977).

Submetidos ao poder do maquinário, os homens tiveram que se adaptar a rotinização e ao controle 

de outros homens. A manufatura tratou de afastar o olhar humano do seu produto final. Homens, mulheres 

e crianças, submetidos aos desmandos da burguesia (Marx, 1990), eram necessários enquanto movimento e, 

em contato com a máquina, necessitavam obrigatoriamente do auxílio da ferramenta. Posteriormente, foram 

reduzidos à força complementar. No entanto, o “trabalho vivo” continuou sendo de suma importância para 

o funcionamento da máquina. Mas, o movimento do maquinário era muito mais uniforme do que o corpo 

humano e podia ser acelerado atingindo velocidades e movimentos inalcançáveis ao ser humano (Marx, 1990).

Em linhas gerais, é nesse contexto que emergem as ideias de Karl Marx. Marcado pelo pensamento 

da filosofia alemã (Hegel, Feuerback, Kant e outros), dos economistas clássicos ingleses (principalmente Adam 

Smith e David Ricardo), e os socialistas utópicos (Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon, François Marie Char-

les Fourier e Saint Simon), desenvolveu teorias e recuperou outras que, reinterpretadas, passariam a integrar 

o corpo teórico de um futuro “marxismo”. Em suas obras podemos identificar textos que apresentam análises 

históricas, filosóficas, sociológicas, econômicas e políticas. Sem dúvida, é um autor de grande erudição.

Todavia, no artigo em apreço, chamaremos atenção para algumas abordagens referentes ao trabalho. 

Em primeiro lugar, desenvolvemos a definição e a composição do processo de trabalho. Em segundo lugar, 

1 * Professor na FAE/CBH/ UEMG, Doutor em Ciências Humanas: sociologia e política pela UFMG.

2 ** Licenciado em Geografia e mestrando em Geografia na UFJF.
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relacionamos a categoria trabalho com o primado da necessidade. Em terceiro, e último lugar, buscamos a 

temática da realização humana e desenvolvemos o conceito de alienação relacionando-o com o controle ca-

pitalista no processo de trabalho. 

1 - O TRABALHO

No complexo pensamento de Karl Marx, a base da sociedade, assim como a característica fundamen-

tal do homem, está no trabalho. Por esta atividade o homem se faz homem e encontra as possibilidades para 

construir o seu universo social. Pelo trabalho o homem transforma a sociedade e faz a história. Nesse caso, o 

trabalho torna-se a categoria essencial que lhe permite não apenas explicar o mundo e a sociedade, o passado 

e a constituição do homem, como lhe permite também antever o futuro e propor uma prática transformadora. 

A tarefa essencial é a construção de uma nova sociedade.

Para o autor em apreço, o trabalho é uma atividade exclusivamente humana e a envolve em toda 

sua totalidade. Nesta atividade o ser humano relaciona-se diretamente com a natureza e participa dela com o 

movimento corporal. Nessa troca com seu universo natural o homem encontra as possibilidades para imprimir 

o seu rosto na natureza objetivando anseios e aspirações. No entanto, esta não é uma simples operação, ao 

transformar a natureza o homem se cria como homem: o seu corpo, a sua mente e a atenção, bem como os 

seus sentimentos expressam forças físicas e “espirituais”. O trabalho é o sentido para a vida humana:

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natu-

reza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza (grifo nosso). Defronta-se com 

a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de 

seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos 

da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 

natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria nature-

za (grifo nosso). Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao 

seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui das formas instintivas, 

animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado para vender sua 

força de trabalho, é imensa a distância histórica que medeia entre sua condição e 

a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho. Pressupomos 

o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações 

semelhantes quanto menos se sinta o trabalhador atraído pelo conteúdo e pelo 

método de execução de sua tarefa, que lhe às do tecelão, e a abelha supera mais 

de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la 

em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia 

antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o ma-

terial sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha consciente-

mente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao 

qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. 

Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada que 

se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. E isto é tanto 
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mais necessário oferece por isso menos possibilidade de fruir da aplicação das 

suas próprias forças físicas e espirituais (Marx, 1994, 2002).

Em relação à descrição, que decidimos copiar por extenso em função de sua importância, Marx chama 

atenção para os critérios subjetivos do trabalho. A importância desta atividade para o homem é destacada 

como sendo um parâmetro modificador de sua vida e natureza. Marx se importa, nesse contexto, com o que é 

exclusivamente humano: seus desejos, aspirações, racionalidades, intenções e idealizações são contemplados 

em seu conceito.

Para Marx, o elemento diferenciador entre o ser humano e os animais é justamente essa atividade. Ao 

contrário dos animais, os seres humanos possuem a capacidade de idealizar o resultado final de seu trabalho. 

A sensibilidade do autor para com o trabalhador o leva a delinear este processo e a supor a transformação do 

próprio homem pelo trabalho: “ele (o trabalhador) não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele 

imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira”.

Continuando sua conceituação, Marx elabora os elementos que compõem o processo de trabalho. 

Didático, salienta que:

1. (é uma) atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho;

2. é composto pelo objeto de trabalho, ou seja a matéria a que se aplica a atividade do trabalhador;

3. e é formado pelo instrumental de trabalho, ou seja os meios de trabalho.

Esquematizando suas reflexões temos:

 SER HUMANO

OBJETO DE TRABALHO INSTRUMENTAL DE TRABALHO

NATUREZA TRABALHO 

Marx deixa claro que, em relação à natureza o ser humano não se encontra solitário, sua ação 

transformadora é mediada pelo objeto e pelos instrumentos de trabalho. O primeiro refere-se aos materiais 

separados do meio natural e que são oferecidos pela própria natureza. Caso já tenha passado pelo “filtro” do 

trabalho humano torna-se matéria-prima. O segundo diz respeito ao “complexo de coisas que o trabalhador 

insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto”.

Em outras palavras, refere-se a todo o material (mecânico, físico, ou químico) que coloca o homem 

em conexão com o objeto de trabalho. Como exemplo, pode-se citar um metalúrgico que trabalha em uma má-

quina manipulando as formas químicas do ferro para transformá-lo em aço. Também assim procede o artesão 

que, ao se deparar com a matéria-prima (o barro), o transforma em um utensílio ou em arte.

Destacados os elementos retomamos a categoria trabalho com a seguinte questão: qual é o objetivo 

do processo de trabalho? A resposta é fornecida por Marx da seguinte forma:
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No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, subor-

dinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do instrumental 

de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto. O produto é um va-

lor de uso, um material da natureza adaptado às necessidades humanas através 

da mudança de forma (Marx, 1994, p. 205).

O objetivo do processo de trabalho seria então, o de criar valores de uso provenientes da natureza. 

Tais “valores” são indispensáveis ao ser humano e estão estreitamente ligados à satisfação das necessidades, 

e são “condição necessária do intercâmbio material entre o homem e a natureza”, bem como “condição na-

tural eterna da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a 

todas as suas formas sociais”.

Marx delega grande relevância a ao critério mencionado, pois, é no processo de busca da satisfação 

de suas necessidades materiais que o ser humano encontra forças para trabalhar produzindo conhecimento 

e criando-se a si mesmo. Para ele, as necessidades são históricas. Elas também se transformam, se alteram, 

se substituem no decorrer do processo histórico; não são necessidades prontas e acabadas. São necessidades 

que levam o homem a se transformar e, com ele, a natureza. 

Para o autor, este contínuo movimento de transformação das necessidades humanas não é linear. À 

medida que o homem trabalha para satisfazer suas necessidades ele se organiza de forma tal, que pode criar 

ao mesmo tempo, novas necessidades e uma vida mais sofisticada.

O movimento de criação e transformação de necessidades na concepção de Marx segue um conteúdo 

evolucionista. O capitalismo seria o cúmulo da sofisticação econômica que garantiria uma futura sociedade 

igualitária (comunista) (Marx e Engels, 1986). No entanto, esse caminho é árduo para a humanidade, pois, se 

para alguns seres humanos ocorre um refinamento das necessidades, para outros ocorre uma “brutalização”. 

Esse movimento evolutivo se expressa sempre nas condições objetivas em um determinado momento histó-

rico e é nesse contexto que as contradições tornam-se aparentes e insustentáveis.

Não cabe aqui delinear em detalhes os pressupostos do materialismo histórico. Cumpre retornar à 

categoria necessidade, uma vez que Marx busca evidenciar o que não está aparente. Sua reflexão é sócio-

-filosófica. O fundamento ontológico do ser humano na natureza é que, antes de mais nada o homem é ser 

de necessidade. Em todas suas atividades a necessidade em geral aparece e reaparece como fundamento:

(...) o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a 

história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder fazer 

história. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, 

vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção 

dos meios que permitam a satisfação dessas necessidades (...) (Marx e Engels, 

1986, p. 39).

Ainda na mesma obra:

(...) eles próprios (os homens) começam a se diferenciar dos animais tão logo 

começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua 

organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, in-

diretamente, sua própria vida material. (Marx e Engels, 1986, p. 27).
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O estudo das necessidades nos faz retornar à categoria trabalho. O homem difere dos animais na 

medida em que, para conseguir o objeto de satisfação de suas necessidades criou instrumentos e inventou o 

trabalho. Este, por si só, torna-se necessidade e propriedade do ser humano.

Uma das mais importantes críticas de Marx se assenta à submissão do homem ao maquinário. Essa 

é fator de alienação, brutalização, coisificação, exploração etc. Para o intelectual alemão, os seres humanos 

não são agentes atomizados. Trata-se de indivíduos que, através de atividades conscientes, são capazes de 

transformar o mundo real que está em sua volta. Homens e mulheres são compreendidos como sujeitos. O 

ser humano aparece como um ser genérico, o qual opera sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo 

enquanto gênero, enquanto espécie que busca sua sobrevivência. Nos Manuscritos Filosóficos, de 1844, esta 

noção emerge da seguinte forma:

A construção prática de um mundo objetivo, a manipulação da natureza inorgâni-

ca, é a confirmação do homem como um ente-espécie, consciente, isto é, um ser 

que trata a espécie como seu próprio ser ou a si mesmo como um ser-espécie. 

Sem dúvida, os animais também produzem. Eles constroem ninhos e habitações, 

como no caso das abelhas, castores, formigas etc. Porém, só produzem o estrita-

mente indispensável a si mesmos ou aos filhotes. Só produzem em uma única di-

reção, enquanto o homem produz universalmente. Só produzem sob a compulsão 

de necessidade física e só produz, na verdade, quando livre dessa necessidade. 

Os animais só produzem a si mesmos, enquanto o homem reproduz toda a natu-

reza. Os frutos da produção animal pertencem diretamente a seu corpo físico, ao 

passo que o homem é livre ante seu produto. Os animais só constroem de acordo 

com os padrões e necessidades da espécie a que pertencem. enquanto o homem 

sabe produzir de acordo com os padrões de todas as espécies e como aplicar o 

padrão adequado ao objeto. Assim, o homem constrói também em conformidade 

com as leis do belo (Marx, 1975, p. 96). 

Novamente ressurge o trabalho e a necessidade como dimensões da condição humana. Porém, o 

importante a destacar é o indivíduo como ser genérico que tem a capacidade de atuar sobre a natureza atra-

vés de uma atividade prática e consciente que lhe permite construir o mundo. Além disso, trata-se de um 

ser humano (individual e social) entendido como ser histórico. É ser cognoscente capaz de externalizar suas 

capacidades e aspirações. Em outras palavras, é o ser capaz de auto realizar-se. Jon Elster (1989) argumenta 

a respeito da complexidade de encontrar na obra do economista alemão uma só definição de alienação. Elster 

(1989) destaca três abordagens: (1) alienação como falta de auto-realização, (2) alienação como falta de auto-

nomia e (3) alienação como controle do capital sobre o trabalho. As abordagens deste trabalho referem-se ao 

primeiro tópico. Para Elster (1989), a “auto-realização”. Tal como apregoa Karl Marx, pode ser definida como 

a plena e livre atualização e externalização dos poderes e capacidades humanas indivíduo. A auto-realização 

é possível através do trabalho exercido no mundo objetivo. Através desta ação o homem se confirma como 

ser consciente, um ente espécime – um homem não é consciente apenas de si mesmo como indivíduo, mas 

também como espécie ou como essência humana (Marx, 1975): 

O objetivo do trabalho, portanto, é a objetificação da vida-espécie do homem, 

pois ele não mais se reproduz a si mesmo apenas intelectualmente, como na 
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consciência, mas ativamente e em sentido real, e vê seu próprio reflexo em um 

mundo por ele construído (Marx, 1975, p. 96 e 97).

Em sua obra Marx afirma que a sociedade aparece como um grande depósito de mercadorias. Nesse 

depósito o que nos interessa é o trabalho. O capitalismo se ergue numa sociedade onde a propriedade é um 

direito elementar. No entanto, nem todos os homens retêm os meios de produção. Àqueles não privilegiados 

restaria a venda de sua única propriedade: a força de trabalho corporal. 

No capitalismo, segundo Marx ocorre simultaneamente o fetichismo da mercadoria e a reificação do 

trabalhador. No primeiro caso, trata-se de um processo pelo qual a mercadoria, ser inanimado, é considerada 

como se tivesse vida. Isto faz com que os valores de troca se tornem superiores aos valores de uso, bem como 

determinantes das relações humanas. As relações entre as pessoas não aparecem como relações humanas, 

mas entre os produtos do seu trabalho. A mercadoria adquire no capitalismo um valor superior à condição 

humana e as relações entre as coisas definem o perfil das relações materiais entre as pessoas.

Já, no segundo caso, há uma “humanização” da mercadoria, ou seja, uma desumanização do homem. 

Em outras palavras, há uma “reificação” (do latim res, “coisa”) do trabalhador, sendo este transformado em 

mercadoria. O trabalhador passa a ser uma mercadoria como outra qualquer e as relações sociais são desu-

manizadas. O trabalho já não é mais a fonte de realização e humanização. Tal como o produto, o ser humano 

trabalhador é identificado como matéria, como mercadoria.     

(...) o seu produto agora se lhe opõe como um ser alienado, como uma força 

independente do produtor. O produto do trabalho é trabalho incorporado em um 

objeto e convertido em coisa física; esse produto é uma objetificação do trabalho. 

A execução do trabalho aparece na esfera da economia política como uma perver-

são do trabalhador, a objetificaçäo como uma perda e uma servidão ante o objeto, 

e a apropriação como alienação (Marx, 1975, p. 91).

O ser estranho a quem pertencem o trabalho e o produto deste, a quem o traba-

lho é devotado, e para cuja fruição se destina o produto do trabalho, só pode ser 

o próprio homem. Se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, mas o 

enfrenta como uma força estranha, isso só pode acontecer porque pertence a um 

outro homem que não o trabalhador (...) (Marx, 1975, p. 98). 

Em poucas palavras, é preciso dizer que o trabalhador não se reconhece no produto final que criou. 

Não mais compreende a dinâmica da criação: suas aspirações e idealizações não são mais contempladas em 

sua totalidade, e não percebe no trabalho qualquer finalidade que não seja a de garantir sua sobrevivência. 

É como se a mercadoria (homem trabalhador) fosse contraposta a uma outra mercadoria (o produto), ambas 

irreconhecíveis e passíveis de venda e de troca. Ao definir a alienação, Marx se expressa da seguinte forma: 

A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho 

dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que 

existe independentemente, fora dele mesmo, e a ele estranho, e que se lhe opõe 

como uma força autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como 

uma força estranha e hostil (Marx, 1975, 91).
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O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente ser o trabalho externo ao 

trabalhador, não fazer parte de sua natureza, e, por conseguinte, ele não se rea-

lizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um  sentimento  de sofrimento 

em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas 

mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. (...) Seu trabalho não é 

voluntário, porém imposto, é trabalho forçado (...) (Marx, 1975, p. 93).

 A análise de Marx, acerca do capitalismo inglês do século XIX, mostra que a racionalização do 

processo de trabalho - implantada pelos donos do capital - desumanizaram as relações no chão de fábrica, 

desvalorizaram o sentimento, a emoção e o desejo. Além disso, estimulou a competição em detrimento da 

solidariedade, fragmentou grupos e contaminou a subjetividade do operário facilitando o controle absoluto de 

toda cadeia produtiva.

Resta-nos explicitar, nesse caminho, um dos pontos principais que, inclusive, fizeram a fama do en-

genheiro de produção Frederick Taylor, a separação entre as funções de preparação e as de execução (Taylor, 

1970). Para Marx, o que determina o caráter das relações de produção é a propriedade privada dos meios 

de produção. No presente caso, o proletariado, desprovido destes meios, só pode viver sob a condição de 

aceitar a dominação de quem os possui. Dito de outra forma, há uma subordinação do trabalho ao capital. 

A relação entre estas duas dimensões é conflituosa e dá-se em determinadas relações de produção, ou seja, 

em relações que os homens tem entre si no processo produtivo, e que podem se caracterizar por dominação, 

submissão, cooperação etc.

 Para Marx, estas relações são inerentes ao processo produtivo. O fato de que a produção é para os 

homens uma necessidade objetiva faz com que o indivíduo que não possui os bens materiais necessários à 

sobrevivência se submeta a trabalhar para outrem. Essa condição, de uma forma ou de outra, revela o como 

os seres humanos estão presos às relações de submissão. Nesse sentido, é lícito afirmar que a exploração do 

trabalho não é uma simples abstração, ela se revela como dado empírico e tem seu peso no total da produção. 

Será no consumo da força de trabalho despendida que o capitalista assumirá o controle da relação. O processo 

de trabalho é o retrato perfeito dos fatos mencionados. Assim, em Marx temos que: 

O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence seu traba-

lho. O capitalista cuida em que o trabalho se realize de maneira apropriada e em 

que se apliquem adequadamente os meios de produção, não se desperdiçando 

matéria-prima e poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se 

gaste deles o que for imprescindível à execução do trabalho (Marx, 1994, p. 209).

Este é o primeiro fenômeno da dominação e do consumo da força de trabalho destacada por Marx. 

No mesmo trecho ele salienta que:

Além disso, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o 

trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho. 

Sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, a de um cava-

lo que alugou por um dia, pertence-lhe durante o dia (grifo nosso). Ao comprador 

pertence o uso da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho apenas cede 

realmente o valor de uso que vendeu, ao ceder seu trabalho. Ao penetrar o tra-
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balhador na oficina do capitalista, pertence a este o valor de uso de sua força de 

trabalho, sua utilização, o trabalho. O capitalista compra a força de trabalho e in-

corpora o trabalho, fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do produ-

to, os quais também lhe pertencem (grifo nosso) (...) (Marx, 1994, p. 209 e 210).

Como podemos observar as funções de preparação e execução são evidenciadas, bem como o con-

trole de todo processo de trabalho. A preparação e a execução referem-se justamente ao processo pelo qual 

um restrito grupo de pessoas (capitalistas, gerentes, administradores e quadros intermediários), comandam, 

inventam e lideram o que vai e o que está sendo produzido, e, um outro grupo muito maior (os trabalhado-

res) que são obrigados à simples execução do trabalho manual, cada vez mais parcelado e que coloca cada 

operário fazendo uma parte de um determinado produto no processo de produção. 

2 - FINALIZANDO

É importante ressaltar que apesar de toda teorização oriunda das ideias de Taylor, o “pai da adminis-

tração científica”, tudo mostra que Marx já havia praticamente desarticulado todo o seu pensamento. Deixa 

claro, inclusive, as relações e as imagens que sequer perpassaram o pensamento do engenheiro norte-ameri-

cano, notadamente, a relação quase espiritual e de transformação do trabalhador em contato com o produto 

de seu trabalho. Sem mencionar a questão da divisão do processo de trabalho que transforma homens e 

mulheres em verdadeiras partes (apêndices) das máquinas. 

Portanto, toda discussão que se baseia na grande ou na pequena indústria, inclusive no setor de servi-

ços, tem por obrigação revisitar o conceito primordial de trabalho, processo de trabalho e alienação, dado que 

os trabalhadores - no modelo de produção baseado na troca de mercadorias - incorporados ao processo fabril 

são meras peças substituíveis de máquinas que, no arranjo social de toda engrenagem laboral se tornaram, 

nos tempos hodiernos, substituíveis e apenas uma “classe que vive do trabalho” (Antunes, 2001; Barros, 2004).
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Resumo: A História Mundial sempre caminhou pelos trilhos da razão, buscando a perfeição, posto que o ho-

mem é o grande sujeito da História. Isto se justifica porque não há mais que se falar na separação entre o 

ser e o pensar na concepção filosófica. Em Hegel, ser e pensar se confundem, não mais se falando na divisão 

entre sujeito e objeto. O homem é finalmente analisado como o centro gravitacional de toda História. O Estado, 

principal sujeito das relações internacionais, posto que soberano, tem na diplomacia o seu principal canal de 

comunicação, através de um discurso pragmático, buscando sempre a eficiência, princípio motor, no caso, dos 

EUA, sob a óptica do pensamento de Henry Kissinger. 

Palavras- chave: Liberdade, Diplomacia, Pragmatismo e Hegemonia.

O Direito Internacional Europeu, que surgiu em decorrência das práticas comerciais entre os burgos 

franceses e as cidades europeias, levou ao desenvolvimento das relações institucionais entre os povos que 

habitavam o Velho Continente. 

Com o passar dos anos, os governos dos Estados Nacionais europeus começaram a concluir que as 

relações comerciais eram mais favoráveis ao desenvolvimento e ao enriquecimento à constante guerra. Tem-

-se um inicio de globalização, principalmente com a expansão marítima e a colonização de terras distantes. 

Cabe ressaltar que a expansão marítima, iniciada por Portugal e Espanha e depois pela Inglaterra, 

acabou levando esta última nação à Revolução Industrial. O avolumar das práticas comerciais e da produção 

induziram à descoberta de técnicas que favoreceram a criação de produtos e bens em larga escala. 

É claro que o acúmulo de ouro e prata no território das metrópoles foi fundamental para o advento 

futuro da industrialização. O capitalismo apresenta a sua nova face, saindo do aspecto comercial e indo em 

direção ao industrial. 

A Revolução Industrial é a principal revolução da História, pois modificou completamente os meios de 

trabalho, a organização social e a economia, primeiro da Europa e depois do Novo Mundo. 

Tão logo a forma da Terra havia emergido como um verdadeiro globo- não apenas imaginado de modo 

mítico, mas perceptível como fato científico concretamente mensurável-, surgiu de imediato um problema 

1 - O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. É professor de Direito Internacional Público, Direito Econômico, Hermenêutica e Argumentação, Filosofia do 
Direito e Sociologia Jurídica das Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de Sabará/MG

2- A autora é graduanda do 08º Período de Direito da Universidade de Uberaba/MG

3- A autora é graduanda do 10º Período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho/MG e Servidora Pública Estadual 



74

completamente novo e até então impensável: o de uma ordem espacial do globo inteiro em conformidade 

com o direito das gentes. A nova visão do espaço global exigia uma nova ordem espacial. A circum-navegação 

da Terra e os grandes Descobrimentos dos séculos XV e XVI inauguram essa situação. Começa a época do 

moderno direito europeu das gentes, que só terminaria no século XX. (SCHIMITT, 2014, p 87)

A partir do século XV, com início da Idade Moderna, o centro político, econômico e jurídico do mundo 

civilizado se identifica com a Europa. O imperador Carlos Magno, ainda na Idade Média, já havia transformado 

a Europa em um continente distinto do Oriente, em todos os níveis e setores da existência humana. O Medi-

terrâneo tornou-se um divisor da civilização oriental e da ocidental. 

O Ocidente transforma-se no hemisfério da liberdade. O espírito universal caminha para favorecer a 

igualdade e a liberdade de todos. As legislações das nações europeias vão se amoldando para o esvaziamento 

do arbítrio de um só, ou de alguns, para o respeito do arbítrio de todos. A escravidão deve ser afastada das 

relações de produção para que perpetue o trabalho livre que condiz com a própria dignidade da pessoa hu-

mana. A liberdade de alguns exige a liberdade de todos. É um eu que se torna nós e o nós que se torna um 

eu. A lei é a mola mestra para garantia desse reconhecimento dialético.

A liberdade que caracteriza a pessoa e a torna fim em si mesma – ela é fim em 

si mesma porque “não se submete a outras leis senão àquelas que ela dá a si 

mesma” – é o bem maior e o único direito inato no ser racional e que, por isso 

deve ser “distribuído” igualmente;

(...)

A conseqüência disso é que o direito só ocorre entre seres humanos, visto que 

entre seres livres, mas também do ponto de vista de seres que possam limitar 

seus arbítrios, isto é, não entre seres que não possam ter direitos e deveres. 

(SALGADO, 1995. p 244-245)

Na Europa da Idade Moderna o entendimento racional da necessidade de existência de um direito 

que venha a valer para todos passa a fazer parte do imaginário de todos os homens que lutam pelo fim da 

escravidão e pelo alcance da cidadania, o que apresenta seus primeiros sinais com a Revolução Gloriosa de 

1688 e com a Revolução Francesa de 1789. O espírito universal vai cavalgando pelas ruas da História Ocidental, 

seguindo sempre a sinalização da razão.  

O Estado Europeu da Idade Moderna tem feições totalmente absolutistas. O rei é o comandante supre-

mo na sua nação. A classe de comerciantes se aproveitou da centralização política e territorial para se lançar 

nas empreitadas do além mar e do descobrimento de novas terras. 

A autonomia da vontade ao longo da História Ocidental vai se aperfeiçoando com o gradual evoluir do 

conceito de igualdade e da liberdade. Somente é livre quem esta sob o estatuto da igualdade, ou seja, sob o 

manto da lei, expressão maior da racionalidade em si e para si. 

As ações estatais durante a Idade Moderna eram permeadas pelo alcance de riquezas e a expansão 

dos territórios conquistados. Não se pensava ideologicamente, mas havia o objetivo de conquista de bens, 

por mais difícil que fosse a tarefa e a empreitada. Relações diplomáticas entre as nações europeias eram 

imprescindíveis para o transcorrer das práticas comerciais e a própria divisão do mundo, em nível territorial. 

Exemplo é o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. 
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A razão exige o acompanhamento da evolução do conceito de liberdade. Somente quem é dono do 

próprio arbítrio pode se dizer livre. Essa é uma premissa exclusiva da cultura europeia, que se torna um mar-

co civilizatório para a humanidade. A cultura europeia se torna o centro fundamental de referencia do agir 

humano em nível planetário. 

Do século XVI ao XX, o direito das gentes europeu considerou as nações cristãs 

europeias como criadoras e portadoras de uma ordem que valia para toda a 

Terra. Na época, “europeu” designava o status normal que reivindicava fornecer 

a norma para a parte não europeia da Terra. O termo civilização equiparava-se a 

civilização europeia. Nesse sentido, a Europa ainda era o centro da Terra. É claro 

que essa Europa, em virtude do surgimento de um novo mundo, viu-se no papel 

de velho mundo. O continente americano era, de fato, um mundo inteiramente 

novo, pois mesmo os estudiosos e cosmógrafos da Antiguidade e da Idade Média 

– que sabiam que a Terra é uma esfera e que seria possível chegar à Índia pelo 

caminho ocidental – não tinham a menor ideia do grande continente situado entre 

a Europa e a Ásia Oriental. (SCHMITT, 2014, p. 87-88).  

O poder centralizado do rei foi uma peça fundamental para o fortalecimento político temporal. O 

poder religioso vai se dissociando da política e os homens deixam o medo e o espanto oriundos de crenças 

infundadas para serem guiados pelas luzes da razão.

O contrato vai se tornando um instrumento ímpar nas práticas comerciais. O enriquecimento exige 

novas molduras para a garantia das obrigações assumidas. Entre iguais e livres deve prevalecer o estatuto 

da boa fé, em todos os sentidos. A violência deve ser afastada para que prevaleça a vontade, o acordo esti-

pulado entre as partes. Os Tribunais tem uma posição de destaque na solução dos contratos realizados entre 

as partes. 

No Direito Internacional Público existem Tratados, que são acordos firmados entre os sujeitos do refe-

rido ramo da ciência jurídica, que os vincula, tornando obrigatório o seu conteúdo, em que pese a soberania 

dos Estados. 

Os Tratados representam um passo lunar nas relações internacionais, que devem sempre ser condu-

zidas pelo pragmatismo, ou seja, pela eficiência e solução de todos os problemas que apareçam. 

A sociedade internacional não tem um momento histórico fixo de seu surgimento, pois foi se for-

mando aos poucos, ao longo da História. Todavia, na Antiguidade Oriental já há noticias de Tratados entre os 

sumérios e outros povos e também entre o Egito e outras nações. 

Na Antiga Roma os contratos são plenamente concebidos para a segurança jurídica das partes. Aos 

pretores romanos cabia a incumbência de dirimir questões havidas entre as partes contratantes. O Império 

Romano é o Império da lei, em que pese a figura do Imperador, balanceada pelo Senado Romano. 

A Lei é a maior expressão do direito e de sua efetividade. 

A forma racional mais elevada de expressão do direito é a lei. Por meio da lei o 

direito arbitrário perde a existência. Toda forma de unilateralidade e privilégio 



76

desaparece com a lei, cuja característica não é ser norma para este ou aquele 

indivíduo, mas preceito geral (commune praeceptum) 

A forma de aplicação do direito mostra a sua qualidade. O direito oriental despó-

tico caracteriza-se pela sua particularização na vontade do soberano que cria, de 

si mesmo, a norma para o caso concreto. (SALGADO,1996. p 338)

Uma característica fundamental da lei, como concretização da norma, na sua aplicação, é o afasta-

mento do arbítrio do governante e até mesmo do julgador. Deve prevalecer a vontade da lei, que é aquela 

concebida pelos legisladores, mas atualizada e construída pelo olhar hermenêutico dos intérpretes, utilizando 

sempre a equidade, para humanização da própria aplicação da lei. 

Esse mesmo arbítrio pode verificar-se no direito honorário e pretoriano, embora a 

subjetividade e arbítrio se tenha, ai, suprimido de certa forma pela prévia aprova-

ção da fórmula pelo pretor. Hegel, fiel, neste sentido, ao profundo ideal de justiça 

da Revolução Francesa, de certo modo teorizada na Escola Exegética, segundo a 

qual a lei, sendo a vontade soberana do povo, não pode estar à mercê do arbítrio 

do julgador, que a ela tem o dever de a ter-se, sob pena de negação do próprio 

direito e retrocesso à sua pré-história, não deixa dúvida quanto ao significado da 

aplicação da lei como subsunção do caso concreto qualificado, no seu fato abstra-

to, por um tribunal qualificado como órgão da lei (Organ des Gesetzes) 

(...)

A lei é, para Hegel, o direito no plano do conceito, o direito refletido, consciente 

ou sabido, o direito para si, preciso nas suas determinações, que determina o 

arbítrio e dá acesso e segurança, ao contrário do costume, direito inconsciente, 

sem precisão nem segurança jurídica, nem conhecimento claro, inconsistente, 

sujeito ao arbítrio da escolha e da interpretação, e submetido à irracionalidade 

da contingência. (SALGADO,1996, p. 338-340)

Sob o olhar hegeliano, percebe-se no caminhar do espírito universal, ao longo da história, uma 

exigência, nas relações diplomáticas, de associação do pragmatismo à aplicação da lei. Para se resolver os 

problemas internacionais, melhor se faz o uso da lei à utilização da violência, ou seja, das guerras. 

A condição humana melhor se acomoda com a observância da lei. Lembrando da Caverna de Platão, 

as sombras são a violência que deve ser afastada para prevalência do Império da lei. Somente existe liberdade 

onde existe a Lei. 

A Lei implica numa relação dialética de conciliação e reconhecimento, inclusive nas relações internacio-

nais. Entre Estados soberanos há coordenação e nunca subordinação. Por este motivo, entre os referidos sujeitos 

de direito internacional deve prevalecer a vontade que amolda o acordo firmado nos Tratados Internacionais. 

A Revolução Industrial foi tirando sua localização fixa da Inglaterra e alcançando outras nações do 

continente europeu. Após a Revolução Francesa de 1789, o vetor trabalho vai se tornando um pilar axiológico 

da sociedade ocidental. Trabalho livre somente existe para homens livres, guiados pela lei para o bem comum, 

na acepção tomista. 
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O trabalho escravo, com o amadurecimento da Revolução Industrial, vai dando lugar ao trabalho livre, 

ou seja, ao trabalho assalariado. Somente o trabalhador livre tem condições de consumir. O escravo não é 

consumidor, pois não tem salário e o seu arbítrio é o arbítrio do seu senhor.

A Revolução Industrial levou a um amadurecimento do capitalismo. O consumo tornou-se um item 

agregador da potencialização do trabalho livre. A produção em massa exige mercado de consumo e renda. 

Não há mais lugar para escravidão, mesmo em sua versão religiosa, dos séculos XV aos fins do século XIX. 

A burguesia comercial vai se transformando em burguesia industrial. A necessidade de recursos em 

alta escala e mão de obra vai se tornando uma constante nas práticas econômicas europeias. 

O trabalho torna-se, em nível axiológico, um divisor de águas na História Ocidental, quando olhado 

sob o prisma da liberdade, em si e para si. 

O ano de 1901 é o marco da abolição do trabalho escravo em todo globo terrestre, especialmente no 

ocidente, onde impera a liberdade na sua vertente filosófica, política e econômica. 

Os Estados Unidos da América do Norte é a nação ocidental que melhor exprime o conceito de li-

berdade econômica, principalmente em nível individual. A Grande Nação do Oeste nasceu com fortes traços 

de liberalismo econômico, no qual o Estado pouco intervém e a iniciativa privada é privilegiada no foco das 

relações de cunho financeiro e de produção. Incentiva-se e valoriza-se a criatividade humana. 

Os EUA é a pátria dos grandes empreendedores, dos homens de negócio, dos grandes industriais. 

Tudo o que valoriza e potencializa a capacidade humana é ressaltado no ordenamento jurídico e nos costumes 

desta nação. 

Fica claro que os EUA é a nação do Novo Mundo que, de uma forma pragmática, mais herdou o exten-

so legado cultural europeu. O espírito da liberdade caminhou do Velho Mundo para o Novo Mundo. 

No final do século XIX os EUA já produziam mais carvão e aço que toda a Europa e consumiam mais 

energia a todo este continente. Era, já neste século, uma nação capitalista em plena expansão. 

Os Estados Unidos da América do Norte é um país que sempre teve presidentes à altura dos desafios 

internos e internacionais. Após a Segunda Guerra Mundial todos os presidentes americanos sempre tiveram a 

consciência da enorme importância do atuar da política e da diplomacia norte americana para manutenção da 

paz em nível mundial. 

Os mais de quarenta anos da Guerra Fria não foram obstáculos para a prática do pragmatismo norte 

americano na política internacional. Estão à frente das grandes questões que envolvem o globo terrestre, lide-

rando constantemente a solução dos desafios, em nível econômico, político e militar. 

Os EUA é a nação que atualmente mais dita os precedentes internacionais. Seu enorme poderio militar 

e econômico acaba sendo um guarda chuva para outras nações. Por exemplo, a Alemanha e o Japão, até a pre-

sente data, não precisam se preocupar com altíssimos gastos com defesa, pois nestes países ainda se encontram 

bases militares dos EUA, desde 1945.

O equilíbrio internacional é buscado pelos EUA sem perder de vista o seu interesse nacional.

A paz é um instrumento para que os EUA mantenha o controle em todos os setores e cantos do 

mundo. A democracia é uma bandeira que desde os idos da Segunda Guerra Mundial tem ressaltado o com-
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promisso norte-americano com o equilíbrio diplomático e político planetário. O presidente Roosevelt, mesmo 

antes do eclodir do conflito mundial em 1939, sabia que os EUA seria um arsenal para as democracias. 

Poucos presidentes americanos foram tão sensíveis e perspicazes como Franklin 

Delano Roosevelt em sua percepção da psicologia do povo. Roosevelt viu que 

somente uma ameaça a sua segurança o motivaria a apoiar o preparo militar. 

Mas levá-lo à guerra, sabia ser necessário apelar-lhe ao idealismo, de maneira 

muito semelhante a de Wilson. Do ponto de vista de Roosevelt, a segurança dos 

EUA podia muito bem ser atendida pelo controle do Atlântico, mas objetivos de 

guerra exigiam alguma visão de nova ordem mundial. Deste modo, “equilíbrio 

de poder” é um termo que não se lê nos pronunciamentos de Roosevelt, exceto 

depreciativamente. O que buscava era uma comunidade mundial compatível com 

os ideais democráticos e sociais americanos como melhor garantia da paz. (KIS-

SIGER,1994, p 220)

O presidente Roosevelt compreendeu às claras que a sobrevivência dos EUA como grande potência 

estaria totalmente atrelado à disseminação dos princípios morais desta nação. Do ponto de vista pragmático, 

tornou-se uma cláusula moral dos EUA em suas relações internacionais o pleno e total respeito à dignidade 

da pessoa humana. 

Desde os idos de 1933, o presidente Roosevelt buscou internamente o bem estar do povo americano 

através do progresso material da nação. Muitas obras foram realizadas, no esforço de permitir que o setor de 

infraestrutura garantisse a eficiência em todos os setores da nação. O sentido de liberdade passa pela mente 

e até mesmo pelo inconsciente. 

A História dos EUA é o evoluir não apenas constitucional, mas também universal do conceito de 

liberdade. 

Gerações subsequentes de americanos tem valorizado mais em seu chefe do 

governo a total sinceridade. Com tudo, como Lincoln, Roosevelt percebeu que 

a sobrevivência do país e de seus valores estavam em jogo, e que a história o 

responsabilizaria pelos resultados das suas iniciativas solitárias. E, como ocorreu 

com Lincoln, mede bem a dívida dos povos livres para com Franklin Delano Roo-

sevelt que a sabedoria da sua travessia solitária, hoje em dia, seja considerada 

apenas coisa natural. (KISSINGER,1994, p. 423)

A História caminha para frente, no evoluir constante do conceito de liberdade. Por isso, pode-se 

entender que a História sempre traz o ineditismo dos acontecimentos e de sua repercussão. Uma nação que 

pretenda alcançar a liderança e hegemonia mundial não pode ficar ao relento da conjuntura internacional, 

mas sim a todo e qualquer momento buscar interferir para o benefício da comunidade global.

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada para o progresso mundial e o respeito da condição 

humana. Alguns princípios passam a ser adotados em escala planetária, evitando assim que determinadas 

pessoas, grupos sociais e etnias fiquem à margem de proteção legal. 
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A guerra torna-se um ilícito internacional, sendo permitida a intervenção militar somente nos casos 

de violação dos direitos humanos e da democracia. 

Às vezes, no curso dos acontecimentos internacionais, os EUA pagaram caro pela política apoiada na 

disseminação dos altos princípios morais da nação. A Guerra do Vietnã foi um momento no qual se indagou 

a proporção entre a força dos EUA e a imensidão do problema a ser resolvido. A visão universal de solução 

pragmática de todas as questões mundiais deixa suas notas de custo para a nação norte-americana.

Quando, no século XIX, Bismarck, o arque praticante da Realpolitik, viu seus dois 

maiores aliados, Áustria e Rússia, às turras sobre a desordem nos Balcãs, que 

ficavam há algumas centenas de quilômetros das fronteiras alemãs, deixou bem 

claro que a Alemanha não iria à guerra por problemas balcânicos; os Bálcãs, em 

suas próprias palavras, não valiam os ossos de um granadeiro pomerânio. Os 

Estados Unidos não calculavam por esta álgebra. No século XIX, o presidente John 

Quincy Adams, operador astuto da política externa, advertira seus compatriotas 

contra aventuras no exterior à caça de “monstros distantes”. Mas o toque wil-

soniano de política externa não permitia distinção entre os monstros a matar. 

Universalista quanto à ordem mundial, o wilsonismo não se prestava à análises 

da importância relativa dos vários países. A América era obrigada a lutar pelo 

que era correto, independente das circunstâncias locais e da geopolítica. (KISSIN-

GER,1994, p. 678)

A sobrevivência de um império esta intimamente ligado ao compromisso contínuo de manter os 

pilares da ordem mundial estabelecida. Na Idade Média, a ordem era mantida pelo Direito Canônico e pelo 

espanto religioso. Na Idade Moderna, a centralização do poder nas mãos do rei, conhecido como absolutismo, 

manteve a unidade necessária para formação dos Estados Nacionais e a expansão ultramarina. Na Era Contem-

porânea, caracterizada pela prevalência dos direitos e garantias fundamentais, o Estado de Direito é o abrigo 

maior da normatização que abriga tais preceitos pétreos, e por isso constitucionais. 

Os EUA, em política internacional, nunca se deram bem com a postura da resignação, em nível polí-

tico. Deixar os fatos internacionais correrem sem o mínimo de controle, poderia futuramente fazer com que 

a potência hegemônica perdesse completamente o controle da situação. Até mesmo o papel de potência 

hegemônica poderia vir a ser contestado. 

Os estadistas devem possuir sempre uma postura ativa, comissiva e nunca passiva ou omissiva. A 

nação deve ser governada e não apenas levada pelo capricho dos fatos.

Seja qual for a resposta acadêmica, o estadista não pode adotar a resignação 

como um princípio de política. Pode até aprender a moderar a confiança em suas 

próprias avaliações, e abre margem para o imprevisível; mas contar com eventual 

colapso de um inimigo ameaçador é uma política que não dá nenhum conforto 

aos milhões de vítimas imediatas, e transforma a formulação política em uma 

aposta irresponsável na intuição.” (KISSINGER,1994, p 765)

O verdadeiro estadista é pragmático em suas ações. Ele visa sempre o futuro e nunca esta preo-

cupado apenas com o imediato, ou seja, não tem viés populista. Sabe que os frutos do seu trabalho serão 

reconhecidos pela História. As gerações futuras é que herdarão as benesses de suas ações. 
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O progresso material e intelectual dos habitantes de uma nação são mais favorecidos quando um 

estadista esta à frente. Não existe meio termo no que diz respeito à governança de uma grande nação.

Às vezes o estadista é obrigado a tomar decisões em total isolamento. Não pode contar com a opinião 

pública, a imprensa e às vezes nem mesmo com o apoio legislativo. Tem de agir sem se preocupar com os 

reflexos imediatos de suas decisões ,mas com o papel que assumirá na História pela importância de seus atos. 

O estadista sempre deve dar preferência, de forma pragmática, aos assuntos de maior urgência e que 

terão um raio de envergadura e efeitos maiores. Cada dia exige uma nova tomada de decisões.

Uma das principais tarefas da ação de estado é determinar quais assuntos, de 

fato, se relacionam entre si e podem ser usados em reforço mútuo. Quase sem-

pre, o planejador político tem poucas opções nesta questão; no final, é a reali-

dade, e não uma política, que liga os eventos. O papel do estadista é reconhecer 

esta relação quando ela realmente existe – em outras palavras, criaram uma rede 

de estímulos e penas que produzam o melhor efeito. (KISSINGER,1994, p.782)

O dever de escolha esta incita na governança. Retardar a tomada de decisões pode trazer resultados 

imprevisíveis e indesejáveis na condução de uma nação. Os interesses nacionais devem ser sempre prioriza-

dos. O presidente Nixon sabia muito bem disso e por isso parece, sob um olhar histórico, que o seu governo 

se diferenciou muito dos anteriores dos EUA. Na verdade, ele agia de forma pragmática, em um período con-

turbado pelos conflitos ideológicos, que se manifestavam na corrida armamentista e até na espacial. 

O governante deve atuar como educador, que guia moralmente a sua nação para um futuro melhor. 

Ele não deve ser o semeador de discórdia, mas um combatente quando necessário e um amigo na busca da 

paz. Isso é pragmatismo.

A Guerra Fria começou em uma época em que os Estados Unidos esperavam uma 

era de paz. E terminou em um momento em que os Estados Unidos preparavam-

-se para uma nova era de longo conflito. O Império Soviético desmoronou ainda 

mais repentinamente do que havia irrompido além de suas fronteiras; com a 

mesma rapidez, os EUA mudaram de atitude em relação à Rússia, passando, em 

questão de meses, da hostilidade à amizade.” (KISSINGER,1994, p. 233) 

A política externa dos Estados Unidos da América do Norte é um constante “devenir”, do ponto de 

vista dialético, pois implica em um constante repensar de seu papel para manutenção da ordem e paz. Ser-

ve como paradigma a ser seguido, inclusive para correção de decisões tomadas inadvertidamente por seus 

observadores. 

Então, de acordo com a nova linha, qual é o status jurídico do hemisfério oci-

dental em face da ordenação europeia do direito das gentes? É algo inteiramente 

extraordinário, algo eleito. Ainda seria dizer pouco, ao menos para uma opinião 

consequente, se a América fosse designada como um asilo da justiça e da com-

petência. O verdadeiro sentido desta linha de eleição reside, antes, na ideia de 

que somente em solo americano reuniram-se as condições que possibilitaram, 

como situação normal, atitudes e habits razoáveis, o direito e a paz. Na velha 

Europa, onde reina um estado de não-liberdade, um ser humano bom e descen-
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te por natureza e caráter pode tornar-se um criminoso e um violador da lei. Na 

América, ao contrário, a diferença entre bom e mal, entre direito e injustiça, entre 

homens descentes e criminosos não é embaralhada por falsas situações e falsos 

habits. Na maneira como Mello Franco tratou o problema das minorias na Liga 

de Genebra, em 1925, ainda se pode reconhecer a profunda convicção de que a 

América se encontra em estado normal e pacífico, ao passo que a Europa esta em 

estado anormal e carente de paz. Portanto, a linha global que se traça aqui é uma 

espécie de linha de quarentena, um cordão contrapeste, que isola uma região 

contaminada e uma terra sã. A mensagem do presidente Monroe, não expressa 

isso de forma tão aberta quanto as declarações de Jefferson. Mesmo assim, no 

texto e nas palavras da mensagem de Monroe, quem sabe ler e tem ouvidos para 

ouvir também pode escutar a condenação moral fundamental que é dirigida con-

tra todo o sistema político das monarquias europeias e confere a linha americana 

de separação e de isolamento seu sentido moral e político e sua força mítica. 

(SCHMITT, 2014. p. 313-314)

Os Estados Unidos da América do Norte souberam trazer para si, a partir do século XX, o núcleo da 

História Mundial, através da aplicação dos princípios filosóficos fundamentais da civilização ocidental, quais 

sejam, democracia, igualdade, liberdade e trabalho. Os EUA são uma “Europa” fora do continente europeu, 

mas profundamente ligado por vinculações culturais, econômicas e políticas, em constante evolução. 

Os EUA herdaram da Europa o desprezo contemporâneo do arbítrio de um ou de alguns. Deve valer 

a máxima kantiana do arbítrio de todos, em mútua conciliação, para o respeito da máxima universal. É um 

imperativo categórico. 

A pretensão da América de ser a verdadeira Europa, o abrigo do direito e da 

liberdade, foi um fator histórico do mais amplo alcance. Correspondeu a fortes 

tendências europeias e expressou uma energia política real, ou, para usar termos 

modernos, um potencial de guerra de primeira linha. Ainda no século XIX essa 

reserva de força histórica recebeu um impulso considerável, em particular depois 

das revoluções europeias de 1848. Milhões de europeus desapontados e desiludi-

dos abandonaram a velha Europa reacionária e imigraram para começar vida nova 

da América em condições virginais... A resolução americana podia se libertar das 

emanações toxicas de um cadáver da história e invocar forças de política mundial 

que também poderiam fundar um novo jus gentium. (SCHMITT, 2014. p. 315-316)

Os Estados Unidos da América do Norte sempre buscaram fundar uma ordem mundial baseada na 

liberdade e na democracia. Os fundadores da grande nação do oeste deixaram para os vindouros governantes 

a responsabilidade de fazerem deste país um farol a iluminar a noite e o mar revolto das oscilações mundiais.   

Não apenas os governantes norte-americanos, mas o próprio povo desse país é muito consciente da 

enorme importância da divulgação dos princípios morais desta nação para o mundo. É uma forma de manter 

em longo prazo os seus interesses nacionais.

No mundo do pós-Guerra Fria, não há um desafio ideológico dominante nem, até 

o presente momento, um confronto geoestratégico único. Quase todas as situa-
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ções são casos especiais. O excepcionalismo inspirou a política externo americana 

e deu aos EUA força moral para vencer a Guerra Fria. Mas o mundo multipolar do 

século XXI exigirá do excepcionalismo aplicações mais sutis. Os Estados Unidos 

terão, finalmente, que resolver o que sempre evitaram em sua história: se a tradi-

cional visão de si mesmos – como o farol orientador ou como cruzados atuantes – 

ainda define suas escolhas ou se as limita. Resumindo se devem, enfim, trabalhar 

em algum tipo de definição de seus interesses nacionais.” (KISSINGER,199, p. 880)

A Ordem Mundial implica em uma constante crítica da posição da potência hegemônica e de como 

agir ao longo dos anos. 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, os EUA mantiveram uma certa “amizade” com a URSS. Nas 

décadas de 50 e 60, permaneceram em confronto e disputa. Na década de 70 buscaram com este país a convi-

vência através da “Entente”. No início da década de 80, não tinham praticamente nenhum contato diplomático 

com o seu país rival. A partir de 1985, buscaram a amizade com a URSS, até o total desmoronamento desta 

nação dos fins de 1991. É um agir diplomático bastante pragmático. 

A Nova Ordem Mundial instaurada a partir dos idos de 1990 se viu afastada de qualquer conteúdo 

ideológico diferente àquele sugerido pelo liberalismo econômico. Os EUA se tornaram a pátria exportadora da 

democracia da liberdade e do respeito pelos direitos humanos. Mas nem por isso os EUA perderam de vista 

o seu interesse nacional. 

Em toda potência hegemônica há uma “Razão de Estado” que fundamenta os rumos escolhidos nas 

políticas adotadas. Alianças fixas parecem transmitir um alto teor de perigo para toda e qualquer nação en-

volvida. Conforme o pensamento de Bismarck é melhor que as alianças possam fluir livremente, sem rigidez, 

se amoldando a cada situação conforme as exigências do período. 

Sistemas internacionais vivem precariamente. Toda “ordem mundial” exprime 

uma aspiração à permanência; o próprio termo tem uma aura de eternidade. No 

entanto, os elementos que a compõe estão em fluxo constante; na verdade, a 

cada século, a duração dos sistemas internacionais tem diminuído. A ordem que 

nasceu da Paz da Westfália durou 150 anos; o sistema criado pelo Congresso de 

Viena por 100 anos; a ordem internacional, caracterizada pela Guerra Fria extin-

guiu-se após 40 anos. (O acordo de Versálhes nunca funcionou como um sistema 

a que aderissem as principais potências, e foi pouco mais que o armistício, entre 

duas guerras mundiais). Nunca, na história os componentes da ordem mundial, 

sua capacidade de interagir e seus objetivos mudaram tão rápida, tão profunda e 

tão globalmente. (KISSINGER, 1994, p. 883)

É importante ressaltar o enorme papel que a tecnologia exerce sobre a ordem internacional nos dias 

atuais. A transmissão praticamente instantânea de informações tem modificado a forma de interação entre 

as nações do globo. 

Mas deve ser tomado cuidado com esses “caprichos tecnológicos” para que as populações dos re-

feridos países não se sintam alardeadas e impressionadas com notícias que em muitos casos nada tem a 

oferecerem. 
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Os EUA é a nação que atualmente mais detém o poder tecnológico da informação. Em escala global 

claro que existe um controle midiático para evitar um descontrole político nas mais diferentes regiões do 

mundo. 

A opinião pública é fortemente influenciada pela mídia. Todo cuidado é pouco. O grande estadista 

não pode entrar em confronto com todos os meios de comunicação de sua nação e até mesmo internacionais.  

Observadores ponderados tem considerado as transformações globalizantes pro-

porcionadas pela ascensão da internet e das avançadas tecnologias de computa-

ção como inicio de uma nova era de participação popular e de progresso ruma à 

paz. Eles saúdam o poder demonstrado pelas novas tecnologias para aumentar 

as possibilidades abertas diante do indivíduo e para promover a transparência – 

seja ao difundir os abusos das autoridades, seja pela erosão de barreiras culturais 

constituídas pela falta de entendimento. Otimistas observam, com certa razão, os 

consideráveis novos poderes de comunicação proporcionados pelas redes globais 

instantâneas. Eles enfatizam a capacidade de as redes e os dispositivos “inteligen-

tes” de criarem novas eficiências sociais, econômicas e ambientais. Eles anseiam 

pela solução de problemas técnicos até então insolúveis por meio da canalização 

do poder mental das multidões conectadas por redes.” (KISSINGER, 2015, p. 355)

A opinião pública tende a se amoldar com progresso tecnológico. Mas nem por isso o Estado deve 

deixar de possuir, através de uma cautelosa e discreta observação, um controle para evitar a desordem na 

sociedade. Os princípios basilares da sociedade ocidental e da humanidade devem ser respeitados para ma-

nutenção da paz. 

O desenvolvimento tecnológico e sua influência sob a opinião pública e a própria mídia deve ser um 

fator de melhoria da condição humana e não um instrumento que favoreça críticas apenas destrutivas e que 

nada acrescentam. 

Uma ordem mundial na qual os conflitos devam ser resolvidos com o maior pragmatismo possível 

é o grande desafio que os EUA encontram no século XXI. A democracia não pode afastar a ordem, mas são 

conceitos que se entrelaçam. A prevalência da condição humana deve sempre fazer parte de todo e qualquer 

contexto da história contemporânea.

Há muito tempo, quando era jovem, fui arrogante o bastante para me julgar capaz 

de um dia emitir um juízo sobre “O Significado da História”. Hoje sei que o signi-

ficado da história é algo a ser descoberto, não declarado. É uma pergunta a que 

devemos tentar responder da melhor maneira possível, reconhecendo o fato de 

que a questão permanecerá aberta ao debate; De que cada geração será julgada 

por ter enfrentado ou não as maiores e mais relevantes questões associadas à 

condição humana, e as decisões adequadas para fazer frente a esses desafios 

precisam ser tomadas pelos estadistas quando ainda é impossível saber qual será 

seu resultado. (KISSINGER, 2014, p. 376)

O ocidente se vê atualmente como um hemisfério no qual axiologicamente suas escolhas devem pos-

suir um padrão uniforme para a garantia da própria condição humana. São 2600 anos de história ocidental e 
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de valorização da razão como guia da história. O agir externo, que se dá através da política, em nível estatal, 

deve ser totalmente permeado pelo pragmatismo e menos pela ideologia. 

O ser e o pensar são a mesma coisa. O homem é livre, pois ele deve conhecer da sua liberdade, que 

é um direito natural que exige reconhecimento estatal. 
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Resumo: A condição humana está intimamente ligada a segurança institucional que uma nação deve asse-

gurar aos seus nacionais através de sua soberania. A onda de refugiados que aparecem ao logo da história 

é uma decorrência de desajustes da política interna e externa de cada país. A desordem mundial deve ser 

afastada através do estimulo ao desenvolvimento e crescimento das condições materiais em nível nacional.
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A História Mundial sempre foi marcada pela luta do homem em se ver livre, ou seja, em não ser escra-

vo. É aquilo que Hegel denomina de “ A parábola do senhor e do escravo’’. É a síntese da História Ocidental. 

Considerando o princípio cristão da autoconsciência e da liberdade, assinalei nes-

tas páginas, provisoriamente, a diferença que também surge, em essência, na 

própria observação do princípio da liberdade: a história universal é o progresso 

na consciência da liberdade- um progresso cuja necessidade temos de reconhecer. 

Ao falar de uma maneira geral sobre a distinção entre o saber e a liberdade, disse 

que os orientais só sabiam que um único homem era livre, e no mundo grego e 

romano alguns era livres, enquanto nós sabemos que todos os homens em si – 

isto é, o homem como homem- são livres. Isso significou, ao mesmo tempo, a 

divisão da história universal e o modo como iremos tratá-la. ( HEGEL,1999, p. 25)

Na época dos pré- socráticos, os filósofos buscavam o entendimento dos elementos que serviam 

de fundamentação para o pensamento cientifico. Era uma reflexão epistemológica, embora infante, para os 

paradigmas atuais. Mas não deixou de ser um passo lunar, para a humanidade, a compreensão do homem 

como um ser.

Parmênides elaborou a “Ontologia’’, que é a primeira “Teoria do Ser”, afirmando a autonomia do 

homem por sua capacidade de raciocínio, em que pese naquela época existir a escravidão para grande parte 

dos habitantes de uma nação.

1 O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. É professor de Direito Internacional Público, Direito Econômico, Hermenêutica e Argumentação, Filosofia do Direito 
e Sociologia Jurídica das Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de Sabará/MG

2 A autora é graduanda do 10º período de Direito pela Faculdade ASA de Brumadinho/MG

3 A autora é graduanda do 10º período de Direito pela Faculdade ASA de Brumadinho/MG
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Apesar da escravidão o homem não deixou de lutar pela liberdade e de construir obras que traduzem 

o sentimento e criatividade humana. O fator moral se fazia presente.

O mundo oriental tem como princípio mais próximo a substancialidade do fator 

moral. É o primeiro exemplo de domínio sob arbitrariedade, que se funde nes-

sa substancialidade. As determinações morais exprimissem em leis, mas de tal 

forma que a vontade subjetiva é governada pelas leis como se fosse um poder 

exterior; a interioridade, a atitude moral, a consciência e a liberdade formal não 

existem. Desse modo, as leis são executadas somente de forma exterior e consti-

tuem apenas direitos de coerção.’’ (HEGEL,1999, p. 101)

O Logos é a inteligência cósmica que outorgou ao homem a razão, dando lhe à faculdade de escolha 

e discernimento no dia a dia. 

O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. É a mais alta nota de dignificação da humanidade. 

Após a expulsão do Paraíso, como narra o Gênesis, o fenômeno da escassez se tornou uma constante 

no dia a dia das pessoas. Foi necessário o estabelecimento de técnicas de produção para o suprimento das 

necessidades humanas. A primeira revolução da história do homem foi a agricultura. 

Ainda no Genesis há a narrativa da Torre de Babel, momento no qual as línguas foram confundidas, por 

querer o rei da época chegar aos céus através de edificação material e política. As pessoas se dividiram em gru-

pos conforme a identificação linguística. Foi o primeiro passo para a formação da nação, na Antiguidade Oriental. 

Perpetuava a escravidão, nas relações de produção. Mas não era pelo fato do homem não ser livre 

que ele deixou de lutar por sua liberdade. A moral do escravo era a moral do seu senhor, mas o escravo sem-

pre lutou para ter a sua própria moral. E a incessante luta pelo domínio do próprio arbítrio. 

Formadas as primeiras comunidades humanas, o aumento populacional atenuou o fenômeno da es-

cassez. Imprescindível se fez o estabelecimento de um poder centralizado que a todos dirigisse e coordenasse 

a distribuição de bens e recursos.

O Egito foi o primeiro império do mundo. No Crescente Fértil outras nações também se desenvolveram, 

como a Fenícia, a Mesopotâmia e Israel.  O conceito de nação exige a Lei para ordenação das instituições e das 

pessoas. O fator moral estava na universalidade dos preceitos que eram coercitivos para todos. A razão, que é 

a capacidade de julgamento, em termos históricos já pode ser constatada no cotidiano das relações humanas. 

Os primeiros tratados são verificados na Antiguidade Oriental. Nos anos de 1280 A.C e 1272 A.C é no-

ticiado um tratado entre os Hititas e o Egito. A formalidade se torna imperativa nas relações entre as nações. 

Os “ Dez Mandamentos” de Moises são princípios universais a serem seguidos por toda a humanida-

de, por qualquer nação que queira possuir um mínimo grau de civilização. 

Mas foi a Antiguidade Clássica que primeiro conheceu a liberdade de alguns. 

Na Antiga Grécia a filosofia surgiu como uma indagação a respeito dos mistérios da alma, do homem, 

dos cosmos e da natureza. 
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Em nível político, a polis representou o desejo e se sua concretização da busca do bem comum. Al-

guns, no dizer hegeliano, são livres, na Antiga Grécia. Uma classe política é formada para decidir os rumos da 

nação, se concentrando o núcleo político na Cidade-Estado. 

Platão, filósofo grego, além dos assuntos que envolviam a política, delineou que o homem é com-

posto de corpo, alma e espírito. Conclui-se que além da vida terrena, há um além no qual a alma persistirá. 

A autonomia da pessoa vai se firmando pela espiritualidade. 

Entre os gregos, senti monos de imediato em casa, pois nos encontramos na 

região do espírito, e mesmo que a origem nacional – assim como a diferença das 

línguas - tenha a suas raízes na Índia, só podemos encontrar a verdadeira aces-

são e o real renascimento do espírito na Grécia. (HEGEL, 1999, p.101)

A condição humana, na Antiga Grécia, se baseava no conceito de “bem comum”. Tudo girava em torno 

do benefício da polis. 

Os gregos desenvolveram o “Belo”, como momento fundamental e inicial de formação do espírito oci-

dental, através da educação e da percepção milimétrica dos sentidos. Valoriza se as formas e sua expressão.  

O Ocidente nasce com a valorização das artes, das esculturas e do conhecimento.

A alegre autoconfiança perante naturalidade sensível e a necessidade de não 

apenas satisfazer a si mesmo, mas de mostrar se e assim ser valorizado, van-

gloriando-se, tudo isso é a determinação fundamental e o principal objetivo dos 

gregos. Assim como pássaro canta livremente no ar, o homem só expressa o que 

está em sua natureza humana não- degenerada para comprovar se por meio de 

tal exteriorização e adquirir admiração. 

Esse é o inicio subjetivo da arte grega, onde o homem exercita o seu corpo em 

movimento livre e belo, em habilidade vigorosa, transformando em uma obra-de-

-arte os gregos transformaram seus próprios corpos em esculturas belas, antes 

de exprimi-los objetivamente em mármore e em pinturas. (HEGEL, 1999, p. 204)

A civilização ocidental é a civilização do conhecimento. A razão é chama guia no caminhar do espírito 

universal pelas trilhas da História. 

O ocidente é o hemisfério no qual, desde a Antiga Grécia, o espírito caminha para saber de si, para 

conhecer ou saber da sua própria liberdade. Somente é livre quem sabe e conhece da própria liberdade. Pior 

a ser escravo, é ser livre e não conhecer da própria liberdade. 

A liberdade é um conceito que exige reconhecimento. Sou livre porque o outro também o é e o outro 

é livre porque reconheço a sua liberdade. Desde Antiga Grécia, a Lei é um instrumento de reconhecimento da 

liberdade, em um primeiro momento de alguns e depois da Revolução Francesa de 1789, de todos. Isso testi-

fica o caminhar do espírito universal, que até os dias de hoje busca a perfeição, tendo a sua maior identidade 

nos Estados Unidos da América do Norte.

Da Antiga Grécia até os Estados Unidos da América do Norte na atualidade, sem se esquecer das 

demais nações civilizadas do Ocidente, o espírito universal guia-se pela razão, para assegurar a liberdade de 

todos, em si e para si. 
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A Grécia, na Antiguidade Clássica, viu seu legado filosófico ser supra-assumido pela civilização roma-

na, transformando a Lei em um instrumento de solução das lides nos Tribunais e o Direito como uma ciência, 

com princípios fortemente estabelecidos, em nível epistemológico. 

Os gregos foram filósofos e os romanos juristas. Todavia, a cultura romana foi helenizada pela heran-

ça grega. O Ocidente vai se firmando como hemisfério da igualdade e da liberdade. O espírito universal nasce 

na Grécia e caminha pelas ruas e praças de Roma. Um exemplo fulgurante dessa afirmação é o Fórum Romano. 

Roma desenvolveu o Direito, o Estado e o Senado. 

A Grécia e Roma foram Impérios que aglutinaram diversos povos. Principalmente Roma, em razão da 

extensão de seus domínios e da longevidade de sua duração como império, absolveu vários povos e culturas, 

tendo assim uma diversidade considerável de identidades a serem administradas.

Os romanos souberam trabalhar muito bem a enorme variedade de questões jurídicas dentro do Im-

pério. Para os romanos havia o Jus Civile e para os provincianos o Jus Gentium. Todos os problemas jurídicos 

do Império deveriam ser resolvidos por pretores habilitados para os casos que exigiam especificidades pela 

qualidade pessoal dentro dos domínios de Roma. 

Vimos como o princípio universal do mundo romano a anterioridade subjetiva. No 

decurso da história romana, o recolhimento interior, a consciência de si mesmo, 

desenvolvem na exterioridade da realidade. O princípio da anterioridade objetiva 

só tem realização e conteúdo externamente, pela vontade particular do domino, 

do governo, etc. O desenvolvimento consiste na purificação da anterioridade para 

a personalidade abstrata que se manifesta na propriedade privada, e as pessoas 

isoladas só podem continuar juntas por força do despotismo. Esse é o custo uni-

versal do mundo romano: a passagem da sagrada anterioridade para o oposto. O 

desenvolvimento não é do tipo grego, ou seja, o princípio desdobrar expandir o 

seu conteúdo. Ele é a passagem para o oposto que não se manifesta como deca-

dência; é a passagem exigida e imposta pelo próprio princípio. (HEGEL, 1999, p.241)

O mundo romano foi o momento histórico de inclusão de vários povos em um todo governado pelo 

Senado e depois pelo Imperador, sob o manto de uma mesma organização jurídica. Saxões, Germânicos, Lati-

nos e Africanos eram regidos pela Lei de Roma e dela tinham proteção. 

Roma não asfixiava a cultura dos povos dominados. Eram escravizados os povos que lutavam e 

eventualmente continuavam a resistir ao domínio romano, além dos endividados. Roma respeitava os povos 

conquistados e os deixava em suas respectivas posses territoriais.

A consciência filosófica grega desenvolveu o conceito moral de justiça; com efeito, 

a justiça é akrotés e torna possível o transito indivíduo para o cidadão que , por 

sua vez torna possível realizar a eudaimonia, o a perfeição segundo o ideal de 

formação do homem grego no período da Sofia cientifica. O Estado como se perce-

be em Platão (principalmente em As Leis e A Republica)   e em Aristóteles (Ética 

a Nicômaco)tem uma finalidade ética stricto sensu: formar o educar eticamente 

cidadão para ser útil a á comunidade.
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A consciência jurídica romana formulou o conceito de justiça jurídica e, ao iden-

tificar direito e justiça, pós o político a serviço da pessoa de direito,concebendo 

o direito como o maximum ético para os gregos a justiça é assunto da ética, ao 

passo que para os romanos (o que Kelsen parece não ter percebido) é tema do 

direito; o conceito de justiça é jurídico. (SALGADO,2006, p. 04)

O Direito em Roma é um momento ético de aplicação da Lei, por isso jurídico. A superioridade da 

civilização romana, em que pese a vontade do imperador, está no Império da Lei, que deve valer para todos. 

O Império da Lei identifica a personalidade, que foi uma criação Romana, que se universalizou com o 

cristianismo, que foi uma fenda no próprio conceito da personalidade romana. 

Com o cristianismo, tanto os provincianos como os romanos possuem o atributo de pessoa. A auto-

ridade do Imperador passa a ser questionada, pois o cristianismo é monoteísta, e por isso o imperador não 

pode ser divino. O papado durante a Idade Média foi uma afirmação política de uma suposta divindade do 

sucessor dos césares romanos. 

Roma cai em 476 D.C, dando lugar ao sistema feudal. Toda a forma de vida organizada daquela parte 

do mundo passa a ser dominada pela autoridade religiosa e pelos domínios locais dos senhores feudais. 

Os senhores feudais representavam a racionalidade na Idade Média. O papel antes outorgado ao 

império romano, passou aos primeiros, modestamente, pois eles davam abrigo, alimentação e proteção aos 

servos. Fora das muralhas havia apenas a perseguição religiosa e o espanto da barbárie. 

A Idade Média não deixou de abrigar monarquias. Toda via, os reis da Idade Média tinham os seus 

poderes limitados pela autoridade papal e pelo domínio dos senhores feudais, em termos de impostos e de 

soldados para a peleja militar.

O poderio papal, em nível político, tirava dos reis o poder de comando e a palavra final sobre os as-

suntos do reino. A igreja católica chegou a ser proprietária de dois terços das terras na Europa. 

O Imperador Carlos Magno, apesar de ter governado durante a Idade Média, foi o único governante 

deste período da história que conseguiu estender os limites do seu império a as antigas fronteiras do império 

romano, em termos de dimensão. Após a sua morte, seus sucessores não lograram permanecer com a mesma 

empreitada. 

Durante a Idade Média, a classificação das pessoas não se dava pela nacionalidade, mas sim pela 

religião. Os cavaleiros lutavam e combatiam por motivo de crença. 

A inquisição perseguia e punia os dissidentes da fé predominante. 

Cabe ressaltar que foi com  Imperador Carlos Magno que a Europa se tornou um continente totalmen-

te separado do oriente. Em algumas opiniões, o mediterrâneo se transformou em um deserto.

O cristianismo é o maior marco cultural do ocidente. É o maior ponto de distinção das nações orientais. 

O império oriental existiam ainda por muito tempo, e no Ocidente constituiu-se o 

novo povo de cristãos composto pelas hordas de bárbaros que haviam invadido 
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as terras. A religião crista havia se mantido, no início, longe do Estado, e a forma-

ção que ela adquiriu consistia no dogma e na organização interna, na disciplina, 

etc. Todavia, agora ela era dominante. Era um poder  político, um motivo político. 

Vemos, assim, a religião crista de duas formas: por um lado, as nações bárbaras 

que ainda tinham que formar os primeiros elementos de sua cultura – tinham 

que adquirir ciência, estabelecendo um estado de direito, criar uma constituição; 

por outro lado, havia os povos cultos de pose da ciência grega e de uma cultu-

ra oriental mais sofisticada. Com eles, a legislação civil estava completa; assim 

eles formaram primorosamente os grandes eruditos jurídicos, de tal modo que a 

coletânea promovida pela imperador Justiniano até hoje suscitar a admiração do 

mundo. Aqui, a religião crista e posta como uma cultura pronta que não partiu 

dela mesma; lá, ao contrário, é que começa o processo de formação, ou seja, a 

partir do cristianismo. (HEGEL, 1999, p.206)

Em 1453 D.C, cai Constantinopla, e se finda a Idade Média. Em 1492 ocorre a descoberta das Américas, 

ou Novo Mundo, o Cristóvão Colombo. Uma nova fase da História Mundial se inicia. 

A Idade Moderna trouxe uma intensificação das práticas comerciais. O Direito Internacional surge 

entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, com o aquecimento das práticas comerciais entre 

os burgos franceses e as cidades européias. Daí porque a França se tornou a principal potência da Europa 

continental. 

Os primeiros estados nacionais a se formarem na Europa foram Portugal e Espanha. E foram as pri-

meiras potencias a se lançarem nos mares, em busca de novas terras e riquezas. 

Em 1648 ocorre a Paz de Vestefália, na qual se consagrou os estados nacionais. 

Após a formação dos Estados Nacionais e da consolidação da ocupação do Novo Mundo, as relações po-

líticas exigem o amadurecimento das relações diplomáticas. A intensa pratica comercial dentro da Europa exigia 

o afastamento dos conflitos militares e a busca por entendimento entre as potencias daquela parte do mundo. 

A Reforma Protestante acentuou mais ainda a necessidade de entendimento entre os Estados, por 

respeito à dignidade humana.

Ao mundo grego e a sua unidade ideal corresponde ao período anterior a Carlos 

V, no qual não mais existe a unidade real, porque todas as particularidades foram 

fixadas nos privilégios e direitos especiais. Assim como no âmago dos Estados as 

diversas estipes estão isoladas em seus direitos especiais, os Estados particulares 

também se relacionam de forma exterior. Sobrevém uma política diplomática, que 

no interesse do equilíbrio da Europa une os estados entre e conta si. É o período 

em que o mundo se torna consciente de si (descoberta da América). Também 

a consciência tornasse lúcida dentro e além do mundo supra – sensível: a reli-

gião substancial e real desenvolvesse para a clareza sensível nos elementos da 

percepção (a arte crista na era do papa leão ) e tornasse real no elemento da 

verdade mais intrínseca. Pode se comparar esse período com o de Péricles. Tem 

início a interiorização do espírito (Sócrates/ Lutero). Toda via, falta Péricles   nesse 

período. Carlos V teve imensa disponibilidade de meios externos, e seu poder 
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parece absoluto, mas falta-lhe o espírito de Péricles e com isso, o meio absoluto 

do livre domínio. Essa é a época do espírito que se torna claro para si, mesmo na 

separação real; aqui aparecem as diferenças do mundo germânico que se mani-

festam em sua essência.” ( HEGEL, 1999, p. 294)

A diplomacia torna-se um instrumento de comunicação permanente entre os Estados Soberanos. 

A soberania é o principal atributo dos Estados, além do povo, território e governo. 

A soberania foi, na Idade Moderna, um atributo indispensável dos Estados para a concretização das 

práticas diplomáticas e da elaboração dos tratados. O homem vai, cada vez mais, se tornando consciente de 

si e de sua liberdade, através da segurança proporcionada pelo Estado.

Podemos comparar o terceiro período ao mundo romano. A unidade do universal 

existe nele, não como a unidade do domínio mundial abstrato, mas como hege-

monia do pensamento consciente de si. Vigora o fim sensato; privilégios e particu-

lares dispersam-se perante a finalidade do Estado. Os povos querem em si e por 

si o direito; não vigoram só os tratados particulares e os princípios determinam o 

conteúdo da diplomacia. A religião também não consegue se sustentar sem o pen-

samento e parte para o conceito, tornando se crença em tensa, porque o próprio 

pensamento o exige, e superstição, por desespero quanto ao pensamento, ao fugir 

totalmente dele.” (HEGEL, 1999, p. 294)

No século XVIII ocorre a Revolução Americana, no ano de 1776. Uma nação é criada sob total manto 

da liberdade, de todos e para todos. Uma nova página da História Mundial se inicia, enfatizando a democracia 

como um farol a iluminar toda a humanidade. 

Os Estados Unidos da América do Norte foram os maiores legatários do patrimônio cultural Europeu. 

Foi uma nação criada para abrigar diversidades culturais e humanas.

De modo geral, os colonizadores não ingleses se adaptaram bem à cultura dos co-

lonizadores primitivos, mas isso não significa que todos eles se tornaram ingleses. 

É verdade que adotaram a língua inglesa, a lei e os costumes da Inglaterra, mas só 

dentro das modificações por que tinham passado na América. O resultado foi uma 

cultura singular que era uma mistura de inglês e Europa Continental condicionada 

pelo ambiente do Novo Mundo. (DEPARTAMENTO CULTURAL DA EMBAIXADA DOS ES-

TADOS UNIDOS DA AMERICA, 1983, p.7)

Os Estados Unidos da América do Norte surgem com uma nação soberana, abrigando imigrantes que 

fugiam principalmente de perseguições religiosas na Europa. A nação passou a respeitar e a possuir uma cons-

tituição, que a todos outorgava deveres e direitos. Os EUA tornaram-se a pátria da liberdade, da democracia 

e do presidencialismo com contornos estritamente constitucionais. 

O sucesso da revolução ofereceu aos americanos a oportunidade de dar forma le-

gal aos ideais políticos que haviam manifestados na Declaração da Independência 

e de remediar algumas de suas reivindicações através de constituições estaduais. 

Hoje, os americanos estão tão acostumados a viver sobre uma Constituição escrita 
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que já reconhecem como fato consumado. No entanto, a Constituição escrita foi 

criada na América e é uma das mais velhas da história. John Adams, segundo 

Presidente dos Estados Unidos, escreveu que “em todos os Estados livres, a Cons-

tituição era final,” e todos os americanos pediam “uma lei permanente para go-

vernar suas vidas. (DEPARTAMENTO CULTURAL DA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS 

DA AMERICA, 1983, p.44)

Os EUA estabeleceram sua soberania com base na liberdade e na democracia. Atualmente, defendem a 

democracia inclusive com bomba atômica. É a cidade na colina. 

Irlandeses, escoceses, italianos, poloneses, russos, judeus, ingleses, e outras nacionalidades ocuparam 

e povoaram o território Norte Americano. A tolerância sempre foi uma marca presente em todos os governos 

norte americanos.  

O Ocidente sempre teve como característica fundamental a tolerância. No Novo Mundo a tolerância 

sempre implicou na possibilidade de estrangeiros poderem ingressarem no território dos países desta parte do 

hemisfério e lá estabelecerem sua moradia e buscarem o constante suprimento de suas necessidades diárias. 

Esta foi uma herança do patrimônio cultural europeu, que por milênios permitiu que pessoas de outras nacio-

nalidade se estabelecessem no Velho Continente. 

Depois da Diáspora em 70D.C, o povo judeu se instalou definitivamente no território europeu e lá per-

maneceu até 1948 quando foi declarada a independência do Estado de Israel. O povo judeu se estabeleceu na 

Europa e lá contribuiu materialmente, intelectualmente e cientificamente para o progresso do Ocidente. 

Nenhum país desempenhou papel tão decisivo na formação da ordem Mundial 

contemporânea como os Estados Unidos, nem manifestou tanta ambivalência a 

respeito de sua participação nesse processo. Imbuído da convicção de que o curso 

que tomasse acabaria por moldar o destino da humanidade, os Estados Unidos, ao 

longo de sua história, tem desempenhado um papel paradoxal na ordem mundial: 

se expandiu através do continente alegando um Destino Manifesto, em quando 

negava solenemente quaisquer propósitos imperialista; exerceu influencia   fun-

damental e importante episódios da história ao mesmo tempo que negava qual-

quer motivação associada ao interesse nacional; e tornou uma superpotência em 

quanto desmentia qualquer intenção de pôr em pratica uma política de poder.   A 

política externa americana tem refletido a convicção de que seus princípios do-

méstico eram claramente universais e de que sua implementação era sempre algo 

positivo; de que o verdadeiro desafio do engajamento americano no exterior não 

era a política externa no sentido tradicional, mas um projeto de disseminação de 

valores que, na sua visão, todos os povos aspiravam a reproduzir. (KISSINGER, 

2014, p 236)   

É interessante esta extrema tolerância que o ocidente sempre possuiu em receber pessoas de outros 

países em seu território, inclusive refugiados.

No século XX, nos períodos de grandes conflitos, principalmente a partir de 1939, o fluxo de refugiados 

na Europa foi muito intenso, fugindo das perseguições por motivos raciais e de nacionalidade.  Grande parte dos 

refugiados encontraram porto seguro nos Estados Unidos da América do Norte. 
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Os EUA receberam e acolheram diversas nacionalidade em seu território, fugidos de outras nações cujas 

soberanias não mais comportavam o abrigo das diversidades.

Países que perdem sua soberania ou a tem relativizada, passam a sofrer da incapacidade de tolerância 

e convívio com a diversidade humana. Países democráticos possuem a capacidade de melhor absorverem a 

diversidades humanas.

A abertura da cultura americana e de seus princípios democráticos fez dos Estados 

Unidos um modelo em um refúgio para milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, 

a convicção que os princípios americano são universais introduziu um elemento 

de desafio ao sistema internacional porque implica o fato de que o governo que 

não os pratiquem não seriam plenamente legítimos. Este credo- tão enraizado no 

pensamento americano que só ocasionalmente chega a ser apresentado enquanto 

política oficial- sugerem que uma parte significativa do mundo vive numa espécie 

de situação insatisfatória, num arranjo, como que provisório e que um dia acabara 

por ser redimida; nesse meio tempo, suas relações com a potência mais forte do 

mundo devem ser marcadas por algum tipo de antagonismo.

Essa tensões tem se mostrado uma característica intrínseca do país deste do iní-

cio. Para Thomas Jefferson, os Estados Unidos apenas uma grande potência que 

surgia, mas um “império para a liberdade”- uma força em constante expansão, 

agindo agindo em prol de toda humanidade para fazer valer os princípios da boa 

governança.”( KISSINGER, 2014, p. 238).     

O conceito de liberdade é fundamental em nível intelectual para que uma nação sirva em termos legal 

e factuais como abrigo para refugiados, em que pese a urgente necessidade de controle da entrada e saída de 

pessoas no território de qualquer país. É uma ato de soberania e segurança para as pessoas que se encontrem 

já instaladas no território de seu país de origem. O nível de salário, de emprego, de serviço público, da própria 

qualidade de vida dos cidadãos de cada país não se pode ver comprometido por uma populista e irresponsável 

política que abrigue qualquer senso de consequências futuras massas humanas que no futuro nem mesmo elas 

poderão ser minimamente contempladas.

O essencial e que cada país, independentemente de sua opção ideológica, consiga através de sua so-

berania dar um mínimo de dignidade humana a todos os seus cidadãos, evitando as surpresas politicas ilegais 

e legais que desfavoreçam seus nacionais. 
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ADMINISTRAÇÃO EM FOCO: A BUSCA DA EXCELÊNCIA NA 
FORMAÇÃO SUPERIOR DE UM ADMINISTRADOR 
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RESUMO: Com a globalização estão surgindo novas oportunidades de trabalho, isso beneficia o aumento da 

importância do papel do administrador no mercado. Considerando que este profissional, deve prezar por sua 

competência e profissionalismo priorizando o ensino que a ele foi recomendado no transcorrer de sua gradua-

ção. Nota-se que as escolas de Administração, têm lançado no setor público e privado uma elite administrativa 

acoplada aos polos dominantes dos campos do poder político e econômico. Um fator importante da ampliação 

dos cursos de Administração na sociedade brasileira é a centralização desse ensino em determinadas regiões. 

Tal evento multiplica possibilidades de acesso a uma formação promissora. Outra questão que positiva o en-

sino é a orientação basicamente interdisciplinar para a compreensão, por parte do aluno, das organizações e 

das ações de pessoas e/ou de grupos de pessoas dentro de um contexto de poder, o que é fundamental na 

Faculdade ASA de Brumadinho. Visando um ensino com excelência, este trabalho procura abordar um conjunto 

de fatores importantes dentro de um sistema de ensino. Desde o relacionamento professor e aluno, quanto 

às disciplinas cursadas até infraestrutura do local de aprendizagem. Por certo, estes são alguns detalhes 

que contribuem significantemente para formar profissionais diferenciados, os quais irão dominar o mercado 

nacional e internacional.

Palavras-Chave: Administração, Qualidade, Excelência Organizacional, Aluno. 

Abstract: With globalization new opportunities for work are emerging, this benefits the increasing importance 

of the role of the administrator in the market. Considering that this professional, should value his competen-

ce and professionalism prioritizing the teaching that he recommended in the course of his graduation. It is 

noted that the schools of Administration, have launched in the public and private sector an administrative 

elite coupled with the dominant poles of the fields of political and economic power. An important factor in the 

expansion of management courses in Brazilian society is the centralization of this teaching in certain regions. 

Such an event multiplies possibilities for access to promising training. Another issue that positively teaches is 

the basically interdisciplinary orientation for the students to understanding of the organizations and actions 

of people and / or groups of people within context a power, which is fundamental in Faculty ASA of Bruma-

dinho. Aiming at teaching excellence, this paper seeks to address a number of important factors within a 

teaching system. From the relationship teacher and student, how much the courses and the infrastructure 

of the learning place. Certainly, these are some details that contribute significantly to forming differentiated 

professionals, who will dominate the national and international market.

Keywords: Administration, Quality, Organizational Excellence, Student’s.
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INTRODUÇÃO

O cenário atual é de um mundo marcado por profundas mudanças. Como exemplo disso pode-se des-

tacar a força da globalização do capital; o avanço científico e tecnológico, ocasionando, a necessidade de uma 

formação profissional de qualidade para atuar no mercado de trabalho. Por outro lado, as forças globalizantes 

proporcionaram o surgimento de novas oportunidades de trabalho, que favorecem o aumento da importância 

do papel do administrador no mercado profissional. 

Este administrador se depara com um mercado de trabalho cada vez mais abrangente a sua profis-

são. É possível notar que o administrador tem ganhado espaço em uma infinidade de segmentos, seja esfera 

privada ou pública, esse profissional que possui funções múltiplas torna-se essencial para uma organização. 

De fato, também é possível observar que o mercado de trabalho está cada vez mais selecionador e 

competitivo. O profissional de administração precisa ter diferenciais que o tornem competente e eficaz na rea-

lização de suas tarefas e funções. Por isso se deve a importância do desenvolvimento de suas competências e 

habilidades aliadas ao ensino proposto em sua graduação, onde este é capaz de traçar seu perfil profissional, 

colocando em prática o aprendizado. 

Percebe-se que a formação no curso escolhido deve tornar o profissional comprometido com os de-

safios da atualidade. Para atender as peculiaridades regionais e locais a formação do administrador deve ter 

um caráter abrangente e eclético, para que possa atuar com competência.

Por parte do mercado de ensino a pressão impõe sobre o corpo docente das Universidades e Facul-

dades as mais diversas exigências de formação (Doutorado, Mestrado, Especializações). O intuito é que todos 

caminhem para um ensino com alta qualidade. Desde então se alinha a capacidade das partes interessadas 

(Instituição, professor e aluno) na busca da eficácia institucional, amparada por uma estrutura física como 

um meio de competitividade. 

Ainda assim, não há garantias de que os resultados serão satisfatórios para a Instituição, os pro-

fessores e os alunos. Na busca da excelência é necessário que se estabeleça entre as partes envolvidas um 

compromisso com a qualidade. Com os vários recursos tecnológicos interligados diretamente com o ensino, 

o docente torna-se cada vez mais competente em sua habilidade para ensinar, ensinar da maneira que o 

aluno realmente aprenda juntamente com as metodologias de ensino que facilitem esse processo de ensino 

aprendizagem. 

Neste contexto o aluno torna-se conhecedor e aplicador de sua aprendizagem alcançada no decor-

rer do curso, sendo assim disposto a competir no mercado de trabalho. Pode-se considerar que as matérias 

cursadas por este aluno são de muita importância, pelo fato de que atuam diretamente na construção do 

perfil profissional e na aplicação do mercado dentro da sala de aula, possibilitando que o aluno compreenda 

a dimensão da aplicação de sua profissão. 

Ainda para que essa ligação seja de forma eficaz outro fator importante é o ambiente acadêmico, 

na maneira que o aluno inicia e finaliza seu curso a percepção deste com o ambiente oferecido é de grande 

importância, já que a realização conjunta entre a satisfação de ensino e infraestrutura deve somar de forma 

gratificante para que seja capaz de direcionar o aluno a realização entre as partes.
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Diante deste contexto apresentado formulou-se o seguinte problema de pesquisa: na busca da excelên-

cia organizacional existe um compromisso com a qualidade entre a Instituição, os professores e os alunos do cur-

so de Administração, da Faculdade ASA de Brumadinho, que sustenta as ações desenvolvidas nesse propósito?    

Partindo dessa indagação o objetivo geral elencado constituiu-se no intento de investigar os alicerces 

que sustentam o compromisso de qualidade entre a Instituição, os professores e os alunos do curso de Ad-

ministração, da Faculdade ASA de Brumadinho. E para possibilitar o desenvolvimento deste propósito maior, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar se a metodologia de ensino utilizada pelo corpo 

docente da Faculdade ASA cria condições para uma interação no processo ensino aprendizagem professor-

-aluno; avaliar a adequação da grade curricular do Curso de Administração da Faculdade ASA e as exigências 

atuais do mercado de trabalho na perspectiva dos alunos; verificar se o ambiente acadêmico propiciado pela 

Instituição (Faculdade ASA) produz uma efetiva interação com o processo ensino-aprendizagem.

Neste trabalho desenvolveu-se o estudo de caso na contextualização dos objetivos propostos, e na 

maneira de sua transcendência identificar as partes e apresentar de forma construtiva a instituição. O trabalho 

pretende por parte do pesquisador  evidenciar os pontos relevantes entre aluno, professor e instituição, que 

de certa maneira possam estimular as partes, na convivência de suas realizações.

O desenvolvimento deste trabalho renova o seu compromisso em alinhar-se a nova era baseada em 

um ambiente que favorece a busca contínua pelo conhecimento e tornar-se uma instituição inovadora para 

que se tenha uma execução de qualidade para aqueles que buscam seus serviços.

A INFLUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNDO MODERNO

A contextualização de aplicação da administração já se caracterizava desde os tempos passados, na 

decorrência de planejamentos e agrupamentos de pessoas já se formalizava um meio prático da administra-

ção (CHIAVENATO, 2009). 

Com as mudanças engajadas no avanço, as necessidades de hoje por sua vez nunca deixaram de 

existir, o que mudou é a forma de como essas necessidades passaram a ser supridas. As concepções em 

massa das formas de organizações se estenderam e moldaram certo aprendizado que se baseia em constante 

movimento e mudanças, no intuito de suprir as várias necessidades (CHIAVENATO, 2009).

Toma-se como base fundamental a administração, seja para qual for o ramo ou objetivo, percebe-se 

que o que se passa vai além de meros “achismos” e se caracteriza pela concretização da aplicação desta 

ciência. Novos tempos se iniciam e novas oportunidades, com isso torna-se fundamental uma maior respon-

sabilidade do ser administrador, competência profissional em gerir uma organização (CHIAVENATO, 2009).  

Gomes (2005) coloca informações sobre os primeiros administradores que a história registra (admi-

nistradores práticos). Segundo a autora, eles surgiram na Suméria por volta de 5.000 anos a.C. Posteriormente 

no Egito,  Ptolomeu criou um sistema econômico planejado, o qual se desenvolveu com uma administração 

pública sistemática e organizada.

As instituições otomanas, pela  forma como eram administrados seus grandes 

feudos. Os prelados católicos, já na Idade Média, destacando-se como adminis-
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tradores natos. A Alemanha e a Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento 

de um grupo de professores e administradores públicos chamados os fiscalistas 

ou cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses, que valorizavam a 

riqueza física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais preconizavam uma 

administração sistemática, especialmente no setor público. Na evolução histórica 

da  administração, duas instituições se destacaram: a  Igreja Católica Romana  e 

as Organizações Militares. A Igreja Católica Romana pode ser considerada a orga-

nização formal e mais eficiente da civilização ocidental (GOMES, 2005, on-line).  

Nos séculos XVII e XVIII organizações militares evoluíram das ordens de cavaleiros medievais e dos 

exércitos mercenários, o que proporcionou a sua existência até os tempos modernos com a divisão de poder 

austera e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade.

No século XVIII se caracteriza pelo surgimento de empresas e da moderna administração, que se 

desdobrou ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fato, que acarretou aceleradas 

e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra 

(GOMES, 2005).

No passar do tempo, através de evoluções importantes, a administração se formaliza ainda mais 

em incremento e aperfeiçoamento como ciência e como profissão. Com a integração do avanço tecnológico 

experimentado através de cientistas, professores, com seus mecanismos, estudos e trabalhos colocam em 

evidência que Administrar é necessário, proveitoso e cogente em qualquer parte, contexto ou situação na vida 

das pessoas, das empresas e das entidades (GOMES, 2005).

Com isso o profissional de administração precisa conhecer o seu campo de atuação com abrangência, 

saber das necessidades em sua volta e o que a organização realmente necessita. Muitos são os critérios en-

volvidos na construção de um perfil profissional, na interação das partes entre ensinar e aprender, o que se 

destaca e faz total diferença é a eficiência e dedicação (GOMES, 2005).

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES DO ADMINISTRADOR

No início, dentro da esfera organizacional, o termo competência era relatado mais como uma forma 

jurídica. A partir das mudanças organizacionais, competência passou a ser identificada como algo mais dinâ-

mico, com a ligação no desempenho. Nesse ponto então é possível notar que competência é saber, dotada 

por saber fazer, saber ser e saber agir (MARTINS et al., 2011).

Ferreira (1995, p. 353 apud MARTINS et al., 2011), relata que a competência, segundo o dicionário, 

vem do latim competentia, e significa a qualidade de quem é capaz de apreciar a resolver certo assunto, fazer 

determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Na competência essencial Hamel e Prahalad 

(1990, p. 57 apud MARTINS et al., 2011), descrevem o conceito de core competence, que seria um conjunto 

de habilidades, competências e tecnologias que permitem a uma organização atender as necessidades em 

específicas de seus clientes, alcançando vantagem competitiva a frente de seus concorrentes. 

Pode-se discutir a descrição do termo competência na visão de alguns autores. Começando com 

Boyatizis (1982, p. 23 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015, p.3) “Competências são aspectos verdadeiros ligados 
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à natureza humana. São comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da orga-

nização”. O autor enfatiza que os seres humanos são capacitados de suas próprias competências, as quais 

podem ser analisadas e estudadas, proporcionando um resultado para a organização.

Sandberg (1996, p. 411 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015, p.3) descreve que: “A noção de competência é 

construída a partir do significado do trabalho. Portanto, não implica exclusivamente a aquisição de atributos”. 

Alinha-se no contraposto da ideia de que competência é algo nato, permite identificar que competência se 

daria por algo adquirível em relação ao trabalho executado, e não possui uma relação direta e exclusiva com 

desenvolvimentos de aprendizagem em ensino.

Para Bruce (1996, p. 6 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015, p.3): “Competência é o resultado final da 

aprendizagem”. Nesse sentido, o autor define como algo que se aprende em determinado momento, e o que 

é aprendido torna-se competente ao indivíduo. Já Perrenoud (1998, p. 1 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015, p.3), 

afirma que “A noção de competência refere-se a práticas do cotidiano que se mobilizam através do saber 

baseado no senso comum e do saber a partir de experiência”.

Um indivíduo possui competências individuais, “as quais podem se tornar hábitos no trabalho, sendo 

assim mensuráveis, e suas habilidades pessoais, que estarão disponíveis para alcançar os objetivos de traba-

lho da organização” (NASCIMENTO; ALVES, 2015, p. 5).  

Segundo Green (2000 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015), as competências organizacionais ou essenciais 

são os conjuntos únicos de conhecimentos técnicos e habilidades que causam impacto em produtos e servi-

ços dentro e fora da organização e fornecem a vantagem competitiva no mercado. Retratando o conceito de 

competência em nível individual, identifica-se que as habilidades, potencialidades e atitudes do colaborador 

são direcionadas pelas competências da organização (MARTINS et al., 2011).

Resende (2000 apud NASCIMENTO; ALVES, 2015, p. 5) reforça que o administrador “[...] precisa deter 

algumas competências individuais, que podem ser melhoradas ao longo do tempo, através de treinamentos 

e desenvolvimentos”.  

Para Mascarenhas (2008, p.184 apud MARTINS et al., 2011) é necessário destacar a importância da 

singularidade em cada evento e como se deve os exercícios destas competências.

Assim, deve-se contextualizar cada competência a ser realizada. Observar quais 

materiais necessários à elaboração de determinado trabalho, quais sistemas se-

rão utilizados e as condições necessárias para exercer tal competência. Compe-

tência seria então um conjunto destes três elementos:

1. Conhecimento = Saber. O conhecer não definitivo, ou seja, é uma busca cons-

tante em aprender, reaprender e sempre buscar aumentar o conhecimento.

2. Habilidade = Saber fazer. Usar o conhecimento para resolver problemas e ter 

criatividade para resolver não só problemas, mas para criar novas ideias.

3. Atitude = Competência = Saber fazer acontecer. É obter bons ou excelentes 

resultados do que foi feito com conhecimento e habilidade. (MARTINS et al., 2011, 

p. 4).
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Conforme o Conselho Federal de Administração (CFA, 2016), as habilidades e atitudes mais importan-

tes para um administrador são: 

QUADRO 1 - HABILIDADES

Habilidades Técnicas
Saber utilizar princípios, técnicas e ferramentas admi-
nistrativas. Saber decidir e solucionar problemas;

Habilidades Humanas
Saber lidar com pessoas, comunicando-se eficiente-
mente, negociando, conduzindo mudanças, obtendo 
cooperação e solucionando conflitos;

Habilidades Conceituais Ter Visão sistêmica.
 
Fonte: CFA, 2016, online.

As atitudes se dariam por ser proativo, ousado, criativo, bom exemplo, cumpridor das promessas, 

saber utilizar seus princípios, ser cooperativo e ser um bom líder ajudando os funcionários para que eles 

possam crescer junto com a empresa (CFA, 2016).

Independente do curso superior é necessário seguir as resoluções que são instituídas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE).  O graduando do curso de Administração precisa de uma formação que possibilite 

o desenvolvimento de suas habilidades e competências (NASCIMENTO; ALVES, 2015).   

O PAPEL DO ADMINISTRADOR: ATUAIS PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

Existe uma situação de tensão mundial na qual se pede um profissional que entenda a empresa como 

um todo e esteja apto às mudanças quando for necessário. Há 17 anos, Stoner e Freeman (1999) registraram 

que os administradores deveriam se posicionar diante do desafio de fazer frente à competição internacional, 

acrescentar a produtividade e tomar decisões que fossem de interesse da sociedade. E, como se vê , é disto 

que as empresas precisam para não entrarem em colapso.

 O potencial administrativo destes profissionais necessita agir por meio da educação formal, mas 

também valendo-se da pratica contínua. Quanto à questão em foco, Drucker (2006, p. 97) assevera que “o 

administrador é o componente executivo e necessário para qualquer empresa na qual a economia concorrente 

é sobre tudo a qualidade. É a atuação dos administradores que originam o sucesso de uma empresa e faz 

com que não entrem em falência”. 

O administrador possui três áreas bem caracterizadas, nas quais deverá centrar-se: “marketing, re-

cursos humanos e finanças”, sendo que cada uma delas possui atributos díspares. De acordo com Chiavenato 

(2007) os administradores são instituidores de negócios e precisam estar focados em alcançar uma visão 

ampliada em resultados superiores no mercado. Se assim procedem, poderão fazer com que as empresas 

cresçam até o seu potencial máximo.

Kanitz (2005, p. 21) ofereceu crédito ao aumento expressivo da participação dos administradores na 

gestão das empresas brasileiras, acreditando que isso proporcionaria uma fase próspera, diminuindo a quebra 

de tantas empresas e promoveria assim o crescimento sustentável no mercado de trabalho. Diante da situa-

ção vivida atualmente pelas empresas, a boa formação acoplada a uma dose especial de talento, poderá ser 

a saída esperada por muitas empresas em queda.
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Camponez (2016, on-line) mostra a posição que deverá ocupar um administrador neste período de 

“aguda crise econômica”. Ele comenta que as empresas estão mais exigentes na hora de contratar. Com a 

verba limitada, os recrutadores buscam trabalhadores que verdadeiramente resolvam as dificuldades, amor-

tizem custos e originem bons efeitos na corporação.

As empresas estão buscando o profissional diferenciado, que está focado e com-

prometido no dia a dia. ‘No momento de crise, nem todo profissional consegue 

se dar bem com a pressão e a instabilidade. Por isso, o profissional focado e 

flexível sai na frente’. Apesar da crescente racionalização do mercado, muitos 

alunos continuam escolhendo cursos movidos pela paixão, apesar de boa parte 

dar prioridade à colocação no mercado de trabalho (CAMPONEZ, 2016, on-line).

Observa-se a necessidade de um preparo de qualidade para se colocar em um mercado cada dia mais 

seletivo. Devido às pressões externas em adquirir condições de superar a crise atual, as empresas se encontram 

mais exigentes nas contratações. Fica claro que não basta uma graduação para sobressair-se, necessita que esta 

graduação seja qualificada ao ponto de preparar um profissional competente que saiba oferecer o seu diferencial.

A  SATISFAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO CONJUNTA   

A METODOLOGIA DE PESQUISA 

O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa foi o estudo de caso. O caso escolhido 

trata-se da análise de uma abordagem específica e do exame de sua aplicação e influência no ensino do Curso 

de Administração da Instituição Educacional Cecília Maria de Melo Barcelos (IECEMB), denominada Faculdade 

ASA de Brumadinho, localizada em Brumadinho, Minas Gerais.

A pesquisa, objeto deste trabalho, tem como base uma relação direta com a avaliação da qualidade, 

estrutura e desempenho do serviço de ensino prestado aos alunos do Curso de Administração. Esta pesquisa 

tem um caráter exploratório e o estudo de caso contou com análises qualitativas e quantitativas.

Gil (1999) explica que o estudo de caso na verdade nada mais é, do que uma investigação empírica 

que tem como objetivo principal a observação do fenômeno atual dentro da situação real, especialmente 

quando o limite entre o fenômeno e o contexto encontra-se com uma divergência. Esta investigação avalia 

mais varáveis de interesse que pontos de dados, em cuja evidências e dados tendem a um mesmo ponto até 

que por fim se possa extrair um conjunto de conclusões sobre as questões. 

O estudo de caso traz uma experiência vivenciada em um determinado momento, uma relação deta-

lhada de um ambiente e/ou situação do cotidiano, que contém diferentes informações relativas aos antece-

dentes da situação a ser analisada (YIN, 2001). A pesquisa tem como caráter de ser aplicada, podendo oferecer 

também recomendações de melhorias, resultantes da pesquisa em questão.

A presente pesquisa foi composta tanto de aspectos conceituais quanto por aspectos empíricos. Para 

os aspectos conceituais foi feita uma pesquisa com um levantamento da bibliografia sobre a influência da 

Administração no mundo moderno, as competências, habilidades e atitudes do administrador, o papel do admi-

nistrador e atuais perspectivas e desafios. E para os aspectos empíricos foi realizado uma coleta de dados junto 

aos alunos para analisar a estrutura de ensino/ambiente e relação com curso de Administração da Instituição.  
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A população que compõe esta pesquisa é formada por alunos do curso de Administração da Faculda-

de ASA de Brumadinho. Tendo como amostra os discentes dos 7o e 8o períodos do curso de Administração, 

no total de 30 alunos que se disponibilizaram a responder ao questionário. O método utilizado para a análise 

de dados foi à quantificação das respostas em software Excel, após a realização da investigação. E a análise 

de conteúdo para análise qualitativa.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA 

O objetivo primordial desta pesquisa se posiciona quanto à percepção do compromisso com a quali-

dade entre a Instituição, os professores e os alunos do curso de Administração, da Faculdade ASA de Bruma-

dinho. E os objetivos específicos identificam-se em: conhecer a adequação da grade curricular do Curso de 

Administração da Faculdade ASA e as exigências atuais do mercado de trabalho na perspectiva dos alunos; 

identificar se o ambiente acadêmico propiciado pela Instituição (Faculdade ASA) produz uma efetiva interação 

com o processo ensino-aprendizagem, e as ações desenvolvidas nesse propósito. 

Valendo-se da amostra coletada de 30 estudantes do curso de Administração da Faculdade ASA de 

Brumadinho, os quais foram 15 alunos do 7o e 15 do 8o período do referido curso, sendo que se dispuseram 

a colaborar com a pesquisa, foi possível ter acesso aos seguintes dados, conforme análise dos gráficos. 

Considerações sobre a metodologia de ensino do corpo docente 

Gráfico 1 - Didática e conteúdo 

No Gráfico 1, foi apresentada a questão onde pretendia saber se os professores que lecionam no 

curso de Administração da Instituição possuem uma boa didática e conseguem passar o conteúdo das 

disciplinas com clareza. A partir dos resultados observa-se que grande parte dos alunos, ou seja, 67%%, 

considera que os professores possuem boa didática e competência ao repassar o conteúdo da disciplina. 

Considerando o posicionamento da maioria dos alunos, entende-se que a maior parte do corpo docente 

possui desenvoltura no ensino.

Gráfico 2 – Conteúdo

Segundo a ilustração do Gráfico 2, ao pedido da turma, ou de um único aluno ao professor para que o 

mesmo repasse novamente a explicação da matéria exposta na sala de aula, observa-se que 57% dos alunos, 

representando a maior percentagem, defende que a grande parte dos professores ao ensinarem algo em sala 

de aula que não foi absolvido pela turma, ou por um único aluno, não se recusam a repetir o conteúdo. Tal 

questionamento é de muita importância para um melhor aproveitamento acadêmico. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Com relação ao item que se refere à metodologia de ensino do corpo docente do curso, observa-se 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

que a maior parte dos alunos considera que a metodologia de ensino utilizada pelos professores da Instituição 

se dá de forma eficaz e satisfatória.   

Considerações sobre a grade curricular e o mercado de trabalho 

Gráfico 3 - Comprometimento com o curso

Quanto ao Gráfico 3, sobre o questionamento em relação à dedicação e postura diante dos compro-
missos, dedicação e esforço quanto à vida acadêmica, pediu-se para o aluno avaliar seu empenho. Nessa 
preposição é possível identificar que 63% dos alunos se dedicam mais ou menos ao curso, e outros 33% se 
classificam como totalmente dedicados.  

O grau de comprometimento dos discentes quanto a não total dedicação ao curso está em um índice 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

elevado; sendo importante ressaltar que para uma melhor execução entre as partes, seja instituição, docentes 

e discentes, os mesmos precisam estar alinhados quanto aos objetivos.

Quando abordado sobre o tempo estudado na Instituição, perguntou-se aos alunos sobre a grade cur-

ricular do curso, se está coerente com as exigências do mercado contemporâneo. Com o Gráfico 4 é possível 

identificar que 67% dos alunos consideram que sim, a grade está de acordo com as exigências do mercado;  já 

aos 33% que responderam não, foi acrescido uma justificativa. Através da análise dos questionários, verificou-se 

que estes alunos relatam que as matérias de Tópicos especiais I, II, III e IV não estão abordando os conteúdos 

que deveriam ser específicos ao curso de acordo com o cenário/mercado, já que são matérias para este fim. 

Gráfico 5 – Uma nova disciplina na grade do curso

Conforme mostra o Gráfico 5, 15 alunos ou 50% deles responderam que sim, adicionariam outras 

disciplinas na grade; e 15 ou 50% responderam que não adicionariam. Aos que disseram “Sim” solicitou-se 
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quais seriam as sugestões, e algumas seriam: “Consultoria empresarial”; “Governança Corporativa”; “Aulas 

práticas para desenvolvimento do conteúdo aplicado”; “Aulas sobre como fazer documentos de declaração 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Gráfico 4 - Grade do curso

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

de imposto de renda”; “Análise de mercado 1 e 2”; “Investimentos”; “Aulas práticas em empresas”; “Admi-

nistração pública”.

Gráfico 6 - Segurança para o mercado de trabalho

Quanto aos resultados do Gráfico 6, observa-se que os alunos quando questionados sobre a sua se-

gurança (considerando que sua preparação no curso tem sido eficiente para oferecer-lhe essa segurança ao 

concorrer a uma vaga no mercado atual) 63% dos alunos consideraram que sim, estão seguros para concorrer 

à vaga; outros 37% consideraram que não. E isso pode ser que tenha alguma relação com o Gráfico 3, já que 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

é evidente que a auto preparação, dedicação e esforço, trabalhem em conjunto. 

Com relação ao item que se refere à grade curricular do curso e o mercado de trabalho, a maior parte 

dos alunos considera que a grade curricular do curso é bem adaptada; outros 63% dos alunos ressaltam que 

estão preparados para o mercado de trabalho através do ensino que a Instituição oferece. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Existe neste tópico, uma demanda que poderá ser estudada com maior atenção, observando a via-

bilidade de acrescentar disciplinas que poderão favorecer ainda mais a formação dos administradores da 

Faculdade ASA de Brumadinho. 

Considerações sobre o ambiente acadêmico

Gráfico 7 – Ambiente acadêmico

Quando questionados sobre a adequação do ambiente acadêmico, considerando-o como parte im-

portante para segurança, bem-estar e facilidade de acesso que se faz necessário para sua formação, pediu-se 

para conceituar em “ótimo” para o que considerar excelente; “bom” para o que avalia como viável, contudo, 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

pode melhorar; “regular” para o que atende as suas necessidades, mas gera algum desconforto; e “ruim” para 

o que está totalmente desconfortável. Observa-se com o Gráfico 7 que 10% dos alunos conceituaram como 

ótimo; 33% conceituaram como bom; e outros 40% consideraram regular. É possível identificar que existe uma 

singularidade quanto à satisfação dos alunos com o ambiente oferecido, de acordo com os dados mensurados 

observa-se que 83% dos alunos se consideram realizados junto ao ambiente acadêmico. 

Gráfico 8 – Recursos instrucionais

Com a análise do Gráfico 8, obteve-se o levantamento da disponibilidade de materiais para realização 

de atividades na Faculdade (Livros, impressão de folhas, Data show etc.). Foi possível identificar que 10% dos 

alunos classificaram como ótimo; 50% classificaram como bom; e 37% como regular.  De acordo com os dados 

obtidos identifica-se uma aceitação dos alunos quanto aos materiais que são disponibilizados pela Instituição.   

Gráfico 9 – Coordenação do curso 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O Gráfico 9 tem como amostra os resultados aferidos do questionamento sobre a coordenação do 

curso. De acordo com o resultado obtido 17% dos alunos conceituaram como ótima; outros 53% conceituaram 

como boa. É possível considerar através do Gráfico 5, que muitos dos discentes do curso não se mostram 

totalmente empenhados, como poderiam ser. Para que se tenha uma relação total de satisfação é necessário 

que ambas as partes realizem seus compromissos frente aos objetivos. O grau de satisfação dos alunos com 

a coordenação atinge os 93%.

Ao serem avaliadas as considerações feitas quanto ao ambiente acadêmico, 

abrangendo, material didático disponível, coordenação e ainda segurança e mobí-

lia disponíveis, observou-se em um contexto geral que a maior parte dos respon-

dentes classifica que o ambiente acadêmico oferecido pela Instituição produz de 

forma efetiva a interação no processo de ensino aprendizagem.   

Ao finalizar o questionário, com uma questão de caráter discursivo, solicitou-se uma resposta indivi-

dual para os trinta alunos, sobre: “Se pudesse mudar alguma coisa na Faculdade, o que mudaria?”. Para pos-

sibilitar a análise dos percentuais de alunos que mudariam algo na Faculdade, as respostas foram agrupadas 

nas categorias apresentadas a seguir. 

Quadro 3 – Resultados da questão discursiva: mudança

Categoria A l u n o s 
7°Adm

A l u n o s 
8°Adm

Total de 
respos-
tas

%

Segurança (Catracas) 8 0 8/30 26,7%

Equipamentos (Ventiladores) 8 4 12/30 40,0%

Adesão de ensino a distancia 2 0 2/30 6,7%

Maior critério com assiduidade 1 0 1/30 3,3%

Readaptação de didática 3 6 9/30 30,0%

Xerox (Qualidade das impressões) 3 0 3/30 10,0%

Lanchonete 4 0 4/30 13,3%

Mídias/WIFI 3 0 3/30 10,0%
 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2016.

A categoria Segurança foi solicitada por 8 dos 30 alunos respondentes, representando 26% deles, es-
pecialmente na guarda do estacionamento e também na própria Faculdade; o fato de não existir uma catraca, 

o que poderia controlar quem entra e sai do prédio. 

Na categoria Equipamentos, 12 alunos, ou seja, 40% mudariam as cadeiras, que foram consideradas 
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por vários alunos como desconfortáveis; e os ventiladores nas salas de aula, para os quais foi solicitada a 
realização de uma manutenção e a possibilidade da instalação de ar condicionado. 

Na categoria Adesão de ensino à distancia, apenas 2 alunos, ou seja, 6,6%, sugeriram aulas on-line, 
sendo que ambos indicaram para ser realizado por esse método as disciplinas que somam horas. 

Conforme a categoria Maior critério com assiduidade, um aluno (3,33%) sugeriu maior rigidez no 
critério para aprovação de alunos. De acordo com sua resposta o mesmo alegou que há outros discentes que 
não são totalmente assíduos nas aulas, muitas das vezes não atingindo a frequência necessária, e mesmo 
com isso são aprovados no semestre. 

Na categoria Readaptação de didática, 9 alunos ou 30% propôs incluir nas aulas práticas as visitas às 
áreas de empresas, para que os alunos sintam de perto o ambiente em que irão trabalhar.

Com relação à categoria Xerox (Qualidade das impressões), 3 alunos (10%) solicitaram um melhor 
atendimento, e também uma possível melhoria na qualidade das impressões. 

Em relação à categoria Lanchonete, 4 alunos, ou seja, 13,3% citaram a necessidade de melhorias na 
lanchonete da Faculdade e nos lanches oferecidos. Relataram que os lanches oferecidos não atingem um grau 
de satisfação, seja por preço e ou qualidade. 

Tal justificativa poderia se dar pela assertiva de que os serviços prestados dessa categoria são usu-
fruídos em poucas vezes, o que pode acarretar o não acompanhamento de melhorias. Pode considerar que 
por ser a única a oferecer lanche tem uma clientela garantida. A Instituição proíbe vender alimentos e bebidas 
nas dependências e no transporte dos alunos.

Já na categoria Mídias/WIFI, outros 3 (10%) opinaram sobre a organização dos eventos, adquirir som 
e acessórios de maior qualidade e melhoria na rede WIFI. Pode-se dizer que a percentagem representa uma 
pequena parte de alunos que fizeram suas observações nesses quesitos, ou seja, é possível identificar que a 
Instituição possui 90% de aprovação quanto aos recursos tecnológicos presentes e na execução de seus eventos. 

Observa-se que embora as sugestões de mudanças sejam propostas que poderão valer a pena serem 
analisadas, os demais alunos não mudariam nada, estando, portanto, satisfeitos com todo o sistema de en-
sino e ambiente físico. 

 Ao findar as análises realizadas com base nas respostas obtidas nos questionários, considera-se em 
termos de uma visão global, que pela média das respostas, 33% dos alunos respondentes conceituam como 
ótima a relação do compromisso com a qualidade entre instituição, professores e alunos; e outros 50% reafir-
mam que esta relação é boa, assim como todo sistema envolvido.

Gráfico 10 – Análise de resultados geral – 7o e 8o

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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De fato, é possível evidenciar que o curso de Administração, da Faculdade ASA de 
Brumadinho, está no caminho certo do crescimento e reconhecimento ideal na formação de 
profissionais competentes. 

A Instituição adota a política de comprometimento, tendo em vista a constante me-
lhoria e aperfeiçoamento da qualidade do ensino e de sua infraestrutura. 

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho é conhecer através da percepção dos alunos se existe um compromisso com 

a qualidade entre a Instituição, os professores e os alunos do curso de Administração, da Faculdade ASA de 

Brumadinho, visando a excelência organizacional. 

E foi apresentada uma análise sucinta sobre as demandas significativas tanto para a metodologia de 

ensino utilizada pelo corpo docente da Faculdade ASA e se existe a criação de condições para uma interação 

no processo ensino aprendizagem professor-aluno; sobre a adequação da grade curricular do Curso de Admi-

nistração e as exigências atuais do mercado de trabalho na perspectiva dos alunos; e por último identificar 

se o ambiente acadêmico propiciado pela Instituição (Faculdade ASA) produz uma efetiva interação com o 

processo ensino-aprendizagem.

Nas respostas obtidas, observou-se que no que diz respeito à metodologia de ensino do corpo 

docente, abrangendo as técnicas pedagógicas, comunicação em sala de aula para com os acadêmicos, na 

perspectiva da maior parte dos respondentes foi vista como satisfatória, considerando muito boa a atuação 

destes profissionais.

Em relação a grade curricular e o mercado de trabalho, abrangendo as disciplinas estudadas, a prepa-

ração do profissional para o mercado de trabalho dentre outras, os alunos consideraram também como muito 

boa. Apresentaram ainda suas sugestões sobre possíveis disciplinas que poderiam compor a grade curricular 

do curso tais como: “Consultoria empresarial”; “Governança Corporativa”; “Aulas práticas para desenvolvi-

mento do conteúdo aplicado”; “Aulas sobre como fazer documentos de declaração de imposto de renda”; 

“Análise de mercado 1 e 2”; “Investimentos”; “Aulas práticas em empresas”; “Administração pública”.

Com respeito ao ambiente acadêmico, as observações com maior ênfase deram-se pela necessidade 

de uma catraca para limitar o acesso às dependências do prédio como medida de segurança; uma maior 

vigilância para o estacionamento, e melhorias nos assentos e ventiladores. Estes foram os pedidos mais co-

gitados, mas ainda pode-se indicar melhorias na lanchonete. 

Observou-se que em uma visão geral dos alunos, que já estão em fase de conclusão do curso, o 

sistema da Faculdade é bem elaborado e correspondente à exigência do mercado.

Comemora-se com êxito ter-se alcançado o objetivo da pesquisa, sobre o compromisso com a quali-

dade entre a Instituição, os professores e os alunos do curso de Administração, da Faculdade ASA de Bruma-

dinho, e na relação aluno, professor e instituição. 

Foi possível ainda com este trabalho trazer sugestões que poderão ser avaliadas pelos competentes 

responsáveis e verificadas a possibilidade ou viabilidade de inclusão no curso ou no ambiente acadêmico.
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Observa-se que a Faculdade ASA possui enorme potencial aplicado ao curso de Administração. Como 

observado a maior parte dos respondentes se encontra satisfeita com o corpo docente, a didática e mesmo a 

estrutura física do ambiente acadêmico, restando apenas alguns ajustes para se chegar à perfeição. 

Aos demais alunos e pesquisadores que se formarão, este trabalho têm como objetivo alinhar e iden-

tificar pontos similares de pesquisa, através de sua legitimidade pelos dados aqui apresentados. 

No desenvolver deste trabalho não se encontrou dificuldades nos meios de exploração. Houve 

comprometimento e seriedade por parte dos alunos pesquisados e da Instituição, a qual se manteve de por-

tas abertas para esclarecimentos de dúvidas e novas informações. 
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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 
DE SUAS IMPLICAÇÕES NA ESCOLA ESTADUAL  

SENADOR MELO VIANA1 
Heliete Lopes Campos2 

Ana Luisa Matos Aguiar3

1. INTRODUÇÃO 

O comprometimento organizacional é um construto inserido no campo de estudos denominado com-

portamento organizacional que, segundo Robbins (1999), investiga o impacto que os indivíduos, grupos e 

estrutura organizacional exercem no comportamento dentro das organizações, com o propósito de aplicar 

esse conhecimento em prol do aprimoramento da eficácia de uma organização.  

Ainda, tal construto pode ser concebido como um estado psicológico que caracteriza a ligação dos 

indivíduos à organização, de acordo com Meyer e Allen (1991). De modo geral, presume-se que as pessoas 

mais comprometidas têm mais probabilidades de permanecer na organização e de se empenhar na realização 

de seu trabalho e alcance dos objetivos organizacionais.  

Em decorrência, o tema vem ocupando lugar de destaque nas preocupações dos investigadores, que 

se debruçam sobre as atitudes e comportamentos dos membros organizacionais (ALLEN; MEYER, 1990; BA-

GRAIN, 2000; COHEN, 2000; FINEGAN, 2000; MEYER, 1997; MOWDAY; STEERS, 1979; dentre outros).  

Somam-se a esse interesse resultados de estudos que indicam que o comprometimento pode ter 

implicações no absentismo, turnover, comportamentos de cidadania, satisfação e desempenho das pessoas 

(ALLEN; MEYER, 1996; BOLON, 1997; COHEN, 2000; HACKETT; BYCIO; HAUSDORF, 1994; MACKENZIE; PODSAKOFF; 

AHEARNE, 1998; MEYER, 1997; YOUSEF, 2000).  

Portanto, entende-se que o comprometimento dos indivíduos induz efeitos positivos para a eficácia 

das organizações em que exercem funções: quando empenhadas no seu trabalho, as pessoas estariam dis-

postas a fazer sacrifícios, a suportar condições de trabalho altamente exigentes. Segundo Rego (2002, p. 209), 

a “‘entrega’ à organização tem a sua gênese em laços emocionais, gerando ‘confiança, apego e lealdade’”, 

assim como atos de boa cidadania organizacional.  

Nesse contexto, paradoxalmente, constata-se unânime preocupação dos principais executivos de 

áreas de gestão de pessoas com aspectos como a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos, 

destacando-se a importância de tais profissionais para a renovação permanente da organização.  

Para Souza (2000), as empresas terão cada vez mais dificuldades para reter os talentos da próxima 

geração, em especial na medida em que esses profissionais apresentam valores e atitudes muito diferentes a 
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2 Mestre em Administração. Professora da Faculdade Asa de Brumadinho e FACISA/BH (email: helietelopes@gmail.com)
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respeito do trabalho, do mundo corporativo e da vida em geral. A geração que vem despontando nas posições 

de linha de frente das empresas está, segundo ele, mais bem preparada, mas se defronta com um mundo 

mais volátil. Essa volatilidade se percebe não só na esfera externa, fruto dos avanços tecnológicos, mas 

também no sistema de valores, em que desmoronam algumas verdades bem conhecidas sobre motivação no 

trabalho, lealdade e comprometimento.  

Tais aspectos parecem confirmar-se quando se observa a existência de uma nova geração de 

profissionais com mais altos níveis de qualificação que as gerações anteriores, mais “agressivos”, ágeis, 

com forte foco em resultados e com percepções pretensamente mais claras sobre o que “querem”. Tais 

profissionais já não têm a lealdade à organização, característica das gerações precedentes, que iniciavam 

sua vida em determinada empresa e nela permaneciam até a aposentadoria. E ainda que intensamente 

envolvidos com a empresa, eles podem mudar de emprego a qualquer momento e isso, inclusive, já é parte 

de seus planos de carreira. 

Esses aspectos mostram não só que a nova geração de profissionais está, a cada dia, assumindo 

mais responsabilidade por suas carreiras, mas também a consequente necessidade de se criarem políticas e 

práticas de gestão inovadoras, capazes de responder eficazmente a essas mudanças.  

Identificar os fatores de comprometimento desses profissionais, suas reivindicações, valores e neces-

sidades são vitais para que as instituições de ensino desenvolvam estratégias de gestão que lhes permitam 

atrair e reter aqueles de elevado desempenho. 

1.2 OBJETIVOS 

Tendo por base tal problemática, a proposta central deste estudo consiste em investigar o compro-

metimento organizacional como fator de crescimento organizacional, tendo por base uma amostra de colabo-

radores de uma Escola Estadual situada em Moeda. 

Adotando como eixo central tal propósito, o estudo visa averiguar: a) o comportamento de fatores 

de comprometimento organizacional, segundo a escala desenvolvida por Bastos et al. (2008); b) relações 

entre fatores de comprometimento organizacional, conforme escala mencionada, na Escola Estadual situada 

em Moeda.

2. JUSTIFICATIVA 

Silva e Massi (2009) sublinham que, apesar dos avanços dos estudos sobre comprometimento orga-

nizacional no Brasil, conforme mencionado por Medeiros et al. (2003), e, no âmbito internacional, Mowday e 

Steers (1979), Mowday, Porter e Steers (1982), Mowday (1998), Mathieu e Zajac (1990) e Meyer e Allen (1997), 

entre outros, observa-se a necessidade de mais pesquisas sobre o tema para que se possa elucidar sua devida 

importância na gestão de pessoas.  

O fato de o conceito comprometimento não ter sido ainda apropriadamente definido demonstra, por 

um lado, descuido em relação ao uso dos conceitos já estabelecidos e, por outro, o surgimento de propostas 

confusas de novos conceitos sem a devida justificativa de outros usados anteriormente (BASTOS, 1994).  

Diante da variedade de hipóteses que o tema tem abrangido, a importância deste estudo reside na 
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possibilidade de melhor entendimento sobre o conceito de comprometimento organizacional e sobre as bases 

que sustentam os engajamentos e os comportamentos dos membros de uma organização que contribuem 

para o alcance das metas e objetivos. 

O estudo é relevante por proporcionar um amplo conhecimento da área de gestão de pessoas, 

que está se desenvolvendo; sobre o comprometimento organizacional dos indivíduos em relação a orga-

nização em que atua (como se sente, o que almeja, por que motivo se encontra nela, o que o levou a 

trabalhar nesta organização) e seus comportamentos dentro dela.  Sendo esta uma área almejada profis-

sionalmente pela autora graduanda em administração para os próximos anos e oportunizar a aquisição 

de entendimento e debate.

Além disso, o estudo se revela significativo na medida em que, no amplo processo de transforma-

ção por que passa a gestão de pessoas, decorrente das demandas por novos perfis profissionais, assim 

como da entrada de jovens profissionais com valores e expectativas diferenciadas em relação ao trabalho 

e às organizações, sistemas tradicionalmente utilizados como referenciais vêm demonstrando fragilidades, 

tornando significativa a proposição de novos construtos e abordagens capazes de balizar a gestão de pes-

soas de forma mais efetiva.  

Não se pode, assim, ignorar as potencialidades deste trabalho de contribuir com resultados que ve-

nham a propiciar às organizações e às instituições de ensino, o desenvolvimento de projetos de mudança que 

as possibilitem lidar com a nova força de trabalho, considerando as formas de vínculo que estabelecem com 

seu trabalho e com as organizações.  

Esse, inclusive, parece ser o principal desafio a ser enfrentado pelas organizações e pela academia: 

buscar refletir sobre e/ou desenvolver novas políticas, práticas e instrumentos de gestão que levem em conta 

as mudanças nos ambientes macropolítico-sociais, incluindo transformações valorativas concernentes às re-

lações indivíduo-trabalho-organizações-sociedade no contexto contemporâneo.  

Dessa problemática, portanto, deriva a motivação básica deste estudo de investigar os construtos 

comprometimento organizacional, de forma a permitir subsídios que possibilitem melhor avaliar as implica-

ções do comprometimento, assim como a que tipo de comprometimento se faz referência.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CONCEITOS DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL

Já há alguns anos vários autores têm discutido sobre comprometimento organizacional. De forma 

clara o conceito de comprometimento organizacional pode ser compreendido como a relação que um trabal-

hador/colaborador tem com a organização/empresa em que atua. Na literatura não existe um consenso para 

o conceito de comprometimento organizacional, existem várias definições estabelecidas.

Para Faria (2007) comprometimento organizacional significa o empenho ou disponibilidade espon-

tâneos que o indivíduo manifesta em relação ao trabalho., ou seja, o indivíduo comprometido se esforça e 

empenha na organização em que atua. Da mesma forma, Bastos (1993) conceitua comprometimento orga-
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nizacional como o engajamento, agregamento e envolvimento que o colaborador apresenta perante a orga-

nização que trabalha.

Segundo Rego e Souto (2004) o comprometimento organizacional é o estado psicológico que mostra a 

ligação do indivíduo á organização, consequentemente traz     implicações na sua decisão de nela continuar. 

O indivíduo permanece na organização se esta apresentar condições que superam suas expectativas, tendo 

como mediatriz uma ligação psicológica.

Wagner e Hollenbeck (1999) diz que o comprometimento “implica vontade de investir uma grande 

dose de esforço em favor da organização e intenção de ficar muito tempo na empresa”. O colaborador com-

prometido se empenha para continuar na organização em que atua. 

Para Mowday et al (1982) o comprometimento organizacional é definido como sendo:

uma relação forte entre um indivíduo identificado com e envolvido numa orga-

nização em particular, e pode ser caracterizado por pelo menos três fatores: (1) 

estar disposto em exercer um esforço considerável em benefício da organização; 

(2) uma forte crença e a aceitação dos objetivos e valores da organização; e (3) 

um forte desejo de se manter membro da organização.

O autor acima citado define comprometimento como uma relação entre indivíduo e organização e 

esta ligação se efetua por três fatores, que estão relacionados à cultura organizacional e a filosofia de vida 

do colaborador que pode estar comprometido por desejar benefícios á organização; por aceitar os objetivos e 

crenças da organização pelo fato de acreditar nessas crenças e seguir esses objetivos e por fim por ter von-

tade de ser membro daquela organização, ter o sentimento de fazer parte.

Meyer e Allen (1991) conceituam comprometimento organizacional a partir de três dimensões: afe-

tiva, instrumental e normativa. Os indivíduos envolvidos afetivamente com a organização permanecem na 

organização por vontade própria. Já os empregados comprometidos instrumentalmente continuam na orga-

nização porque precisam, necessitam e os comprometidos normativamente permanecem na organização por 

se sentirem obrigados.

A partir deste conceito surgiu o modelo multidimensional de Meyer e Allen, sendo o mais usado nos 

dias atuais. O conceito de comprometimento organizacional é marcado pelas várias dimensionalidades, po-

dendo ser classificado em função do objeto  para o qual está sendo direcionado.

Dessa forma outros autores com conceitos e modelos formulados após vários estudos, incre-

mentaram a literatura outros tipos de comprometimento organizacional que estão abordados no próximo 

tópico. 

3.2 TIPOS DE COMPROMETIMENTO

Este tópico foi desenvolvido após levantamento bibliográfico em livros, artigos, dissertação e te-

ses de doutorado. Objetivou-se identificar resumida e cronologicamente, por meio dos autores clássicos 

e contemporâneos as tipologias dadas por eles ao construto comprometimento, conforme observa-se no 
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QUADRO 1. 

QUADRO 1

Tipologias do comprometimento Organizacional

Autor/Ano Tipos de Comprometi-
mento Conceitos

Etzioni (apud 
MOWDAY; PORTER; 
STEERS, 1982)

Envolvimento Moral 

Calculativo

Alientativo

Baseado na internalização dos objetivos, va-
lores e normas da organização. 

Baseado nas relações de troca que se desen-
volvem entre o membro e sua organização.

Baseado na repressão e na coerção.

Kanter (1968)

Coesão

Continuação

Controle

Vínculo diretamente associado às técnicas 
e eventos que tornam pública a imagem de 
um indivíduo como membro da organização 
e que reforçam a coesão grupal.

Relacionado aos sacrifícios pessoais e in-
vestimentos que geram custos de deixar a 
organização.

Vínculo que favorece a assimilação das 
normas da organização por parte dos seus 
membros, que, por sua vez, moldam seus 
comportamentos em conformidade com es-
sas normas.

Meyer e Allen 
(1991)

Afetivo

Instrumental

Normativo

Empregados com forte comprometimento 
afetivo permanecem na organização simples-
mente porque querem ser da organização.

Os empregados cuja ligação está baseada no 
comprometimento instrumental continuam 
na organização porque necessitam e preci-
sam.

Empregados com alto grau de comprometi-
mento normativo sentem que eles devem 
permanecer na organização; ou seja, os indi-
víduos permanecem nas organizações por se 
sentirem obrigados.

Jaros et al. (1993)

Vínculo psicológico afe-
tivo

Vínculo de continuação

Vínculo moral

Através de sentimento como lealdade, afei-
ção, amizade, alegria, prazer.

Pelos custos de sair da organização.

Que seria um senso de dever, ou chamado, 
pelos objetivos, valores e missão da organi-
zação.
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Salancik (1995)

Explicidade

Reversibilidade

Volubilidade

Refere-se à ação ser inequívoca e passível de 
observação.

Consiste na capacidade de ser alterada e de 
mudar ao longo do tempo.

Refere-se ao livre arbítrio, isto é, à capacida-
de e à vontade do indivíduo em decidir sobre 
o curso de ação que quer tomar.

Bastos (1997)

Afetiva ou atitudinal

Instrumental

Normativa

Relacionada à natureza afetiva do processo 
de identificação do indivíduo com objetivos e 
valores da organização.

Também chamado side-bets, trocas laterais 
ou ainda calculativo, relacionada às recom-
pensas e custos associados à permanência 
na organização.

Relacionada ao conjunto de pressões norma-
tivas internalizadas para o comportamento 
congruente do indivíduo para com a organi-
zação.

Relacionada a comportamentos ou atos com 
cognições que fortalecem tais vínculos, como 
o sentimento de auto-responsabilidade.

Sobre as relações de autoridade que gover-
nam o controle do empregador e a subordi-
nação do empregado.

Scheible e Bastos 
(2005)

Atitudinal

Comportamental

Afetivo

Normativo

Instrumental

Compreende um processo no qual as pes-
soas pensam sobre sua relação com a orga-
nização.

Processo de como os indivíduos se ligam á 
empresa e delimitam os meios utilizados 
para lidar com essa relação.

Corresponde á relação de identificação e en-
volvimento entre o indivíduo e a organiza-
ção.

Evidencia um sentimento de obrigação moral 
para com a organização.

Consiste na avaliação dos custos e benefícios 
envoltos de um rompimento com a organi-
zação.
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Siqueira e Gomide 
Jr. (2004)

Afetivo

Instrumental

 
Configurado por uma ligação psicológica, 
afetiva com a organização que o trabalhador 
pertence internacionalizando os valores da 
organização.

Tem como base a visão positiva de resul-
tados (privilégios ocupacionais, benefícios 
oferecidos a empregados antigos, planos 
de aposentadoria) consequentes aos inves-
timentos do empregado, e pela possibilida-
de percebida de perder, ou de não ter como 
repor, vantagens decorrentes dos investi-
mentos, caso se desligasse da organização. 

Cohen (2007)

Tempo

Base

 
Distingue-se a tendência para o comprome-
timento, que se desenvolve antes do indiví-
duo se tornar membro da organização e o 
comprometimento organizacional que se de-
senvolve depois da entrada na organização.

É constituída por um comprometimento base-
ado numa relação instrumental e num com-
prometimento baseado na ligação psicológica. 

 
Fonte: elaborado pelas autoras (2016)

Portanto, pode-se observar que não existe um consenso entre os pesquisadores no que tange aos 

tipos de comprometimento. No entanto, cabe mencionar que para   construção deste estudo, considerou-se 

como tipos os mencionados e intitulados por Bastos (1999). 

No Brasil, o estudo sobre o comprometimento organizacional ganhou corpo a partir da década de 

1990, com um trabalho realizado por Bastos (1993) e publicado na Revista de Administração de Empresas 

(RAE). Nesse artigo, o referido autor apresenta uma síntese das principais abordagens conceituais e das 

respectivas fontes teóricas que contribuem para a investigação do comportamento organizacional, essas 

diferentes abordagens são denominadas pelo autor de “bases do comprometimento”, sendo elas resumidas 

a seguir (BASTOS, 1993): 

Enfoque afetivo ou atitudinal: é predominante na maioria dos estudos sobre o    tema.

Enfoque instrumental: aborda a questão do comprometimento como função das recompensas e cus-

tos percebidos pelo indivíduo em sua experiência no trabalho.

c) Enfoque normativo: origina-se da interseção da Teoria Organizacional de Etzioni (1972) com os 

pressupostos da Psicologia Social.

d) Enfoque sociológico: entende o comprometimento organizacional a partir das relações de autori-

dade que governam o controle do empregador e a subordinação dos empregados.

e) Enfoque comportamental: é influenciado pela Psicologia Social e prioriza o entendimento do com-

prometimento organizacional a partir de atos e comportamentos individuais.
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4- METODOLOGIA

Para atender aos objetivos desta pesquisa, foi realizado um estudo descritivo-quantitativo. Para Ver-

gara (2005, p. 47) a pesquisa descritiva “expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa que segundo Collis e Hussey (2005, p. 26) é “focada na men-

suração de fenômenos envolvendo coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos”. A aborda-

gem quantitativa é baseada numa análise estatística e matemática através de gráficos, tabelas, entre outros.

A pesquisa desenvolveu-se na Escola Estadual Senador Melo Viana localizada na cidade de Moeda – 

Minas Gerais, por ser uma instituição que forma cidadãos e futuros colaboradores. Essa instituição de ensino 

possui 59 funcionários (41 professores, 1 diretora, 2 porteiros e 15 no setor administrativo). 

Foi realizado estudo de caso com os colaboradores do setor administrativo. Segundo Vergara (2009), 

este tipo de pesquisa é circunscrito a uma ou poucas unidades,     entendidas essas como pessoa, família, 

produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. 

Pode ou não ser realizado no campo.

Na pesquisa, usou-se questionário contendo a escala de comprometimento validada por Bastos et 

al (2008). O referido instrumento é composto por 28 questões. A “Escala de Bases do Comprometimento Or-

ganizacional” (EBACO) foi projetada para mensurar sete bases do comprometimento organizacional: afetiva; 

obrigação de permanecer; obrigação pelo desempenho; afiliativa; falta de recompensas e oportunidades; linha 

consistente de atividade; e escassez de alternativas. A escala é composta de 28 itens, quatro para cada uma 

das sete bases mencionadas.

O fator 1 - obrigação de Permanecer: refere-se crença de que o colaborador tem obrigação de per-

manecer; de que se sentiria culpado em deixar a organização; de que não seria certo deixar; e de que tem 

obrigação moral com as pessoas da organização. Já o segundo fator: Afetiva: crença e identificação com a 

filosofia, os valores e os objetivos organizacionais. 

O fator 3 é o Afiliativa: crença de que é reconhecido pelos colegas como membro do grupo e da or-

ganização. O quarto fator é Escassez de alternativas: crença de que possui poucas alternativas de trabalho se 

deixar a organização. No quinto fator está o de Obrigação pelo desempenho: crença de que deve se esforçar 

em benefício da organização e que deve buscar cumprir suas tarefas e atingir os objetivos organizacionais. 

O penúltimo fator é Linha consistente de atividade: crença de que deve manter certas atitudes e re-

gras da organização com o objetivo de se manter na mesma. Por fim, o sétimo fator é o Falta de recompensas 

e oportunidade: crença de que o esforço extra em benefício da organização deve ser recompensado e de que 

a organização deve lhe dar mais oportunidade.

Os dados obtidos via questionário foram, inicialmente, codificados e tabulados em planilha eletrô-

nica Excel, para tratamento estatístico por meio do pacote SPSS13.0, considerado um dos mais completos e 

disseminados softwares atualmente disponíveis no mercado para análises estatísticas de dados na área das 

ciências humanas.



121

4.1 - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Verificou-se que embora o setor administrativo seja composto por 15 colaboradores, somente 8 

trabalhadores participaram da pesquisa, totalizando 53,33% do universo do estudo. Cabe mencionar que os 

trabalhadores do turno da noite (dois) não foram pesquisados, além disto cinco dos colaboradores estavam 

ausentes durante aplicação da pesquisa.

A primeira pergunta do questionário destinava-se a verificar se os valores pessoais e os valores da or-

ganização têm se tornado mais similares. Observou-se que 75% dos respondentes declaram que seus valores 

pessoais têm se tornado mais similares aos valores da Escola Estadual Senador Melo Viana. Em seus estudos, 

Rego e Souto (2004) demonstraram que da mesma forma como a qualidade, a intensidade dos vínculos entre 

organização e indivíduo também é um fator determinante do desempenho de ambos, pois o comprometimen-

to apresenta-se como um preditor de comportamentos que proporciona a redução da rotatividade e absente-

ísmo dos empregados. 

Ainda, 100% dos pesquisados declaram que preferem a Escola Estadual Senador Melo Viana em rela-

ção a outras por causa do que ela simboliza, ou seja, de seus valores. 

No tocante a se identificarem com a filosofia da organização pesquisada, 88% dos respondentes afir-

maram que sim e apenas um deles (13%) declarou que somente às vezes se identifica.

Na questão quatro que investigava se os colaboradores acreditam nos valores e    objetivos da orga-

nização a qual possuem vínculo empregatício, verificou-se que 75 % acreditam e 25% só as vezes acreditam. 

Tais questões referentes a obrigação de permanecer (fator 1), podem ser observadas no Gráfico 1.

GRÁFICO 1- Fator Obrigação de permanecer

Fonte: dados da pesquisa (2017)

Em relação a questão cinco que era: “eu não deixaria minha organização agora    porque eu tenho 

uma obrigação moral com as pessoas daqui”, constatou-se que 63% têm obrigação moral com as pessoas com 

quem trabalham e por isto não deixariam o emprego; enquanto 13% não sentem nenhuma obrigação moral 

com os colegas e por fim, 25%  deles só às vezes sentem obrigação moral com a equipe, capazes de não se 

desligarem da organização em detrimento disto.

Tal achado não condiz com o encontrado na questão seis, visto que toda a amostra da pesquisa 

(100%) demonstrou que mesmo se fosse vantagem para eles, estes  sentem que não seria certo deixarem sua 

organização agora; conforme Gráfico 2.
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Além do mencionado, auferiu-se que 75% da amostra se sentiriam culpados se   deixassem sua 

organização agora e somente um deles não se sentiria culpado.Quatro dos respondentes (50%) acreditam 

que “não seria certo deixar minha organização porque tenho uma obrigação moral em permanecer aqui”, 

enquanto 25% declararam que às vezes e os outros 25% que acham certo se desligarem da instituição de 

ensino neste momento.

Não foi encontrado discordância entre os pesquisados em relação ao sentimento de que “todo em-

pregado deve buscar atingir os objetivos da empresa”, visto que foi unânime (100%) a afirmativa de consen-

timento para tal questão.

Concomitante a isto, 100% também declararam que possuem a obrigação em desempenhar bem sua 

função na empresa, já que para eles: o bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha melhores 

resultados possíveis; bem como têm obrigação de sempre cumprir suas tarefas. 

O fator 5 de comprometimento (obrigação pelo desempenho: crença de que deve se esforçar em 

benefício da organização e que deve buscar cumprir suas tarefas e atingir os objetivos organizacionais) 

encontra-se presente na relação de comprometimento entre trabalhador e organização, conforme gráfico 4. 

GRÁFICO 4- Fator pelo desempenho

A questão treze, conforme Gráfico 5, objetivava avaliar se os colaboradores sentem que fazem parte 

do grupo. Cinco deles (63%) declaram que sim; dois (25%) que às vezes e somente um (13%) não se sente 

pertencer ao grupo.

GRÁFICO 2- Fator Afetiva

Fonte: dados da pesquisa (2017)

Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Tal achado condiz com os dados obtidos na questão posterior, onde: 75% informaram que são reco-

nhecidos por todos na empresa como um membro do grupo; 13% que não são reconhecidos e 13% que às 

vezes obtêm reconhecimento como membro do grupo.

GRÁFICO 5 - Fator Escassez de alternativas

Fonte: dados da pesquisa (2017)

No entanto, é preocupante o resultado obtido na questão quinze, que consistia em avaliar se o co-

laborador sente que seus colegas o consideram como membro da equipe do grupo, já que contradiz com o 

achado anterior, pois: somente 50% afirmaram que sim; 13% não e 38% que às vezes. Para 75% deles, fazer 

parte do grupo é o que os levam a lutar pela empresa.

Quando levados a avaliarem “se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia con-

siderar trabalhar em outro lugar”, mais da metade deles (63%) asseveraram que não e três deles (38%) que sim.

GRÁFICO 6 - Fator Obrigação de desempenho

Fonte: dados da pesquisa (2017)

Considera-se positivo o percentual auferido na questão dezoito, que era -“a menos que eu seja 

recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para despender esforços extras em benefício dessa 

organização” - mais da metade (63%) disseram que não; 25% às vezes e somente 13% que sim. Tal achado 

mostra que o fator 7 - falta de recompensas e oportunidade (crença de que o esforço extra em benefício 

da organização deve ser recompensado e de que a organização deve lhe dar mais oportunidade) não é 

preponderante para o comprometimento dos colaboradores com a instituição à qual estão vinculados.

Na questão dezenove “minha visão pessoal sobre esta organização é diferente daquela que eu expresso 

publicamente”, verificou-se que 75% dos respondentes declararam que não; 13% que sim e 13% que somente 

às vezes.
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Apesar dos esforços que já realizaram, 38% dos pesquisados não vem oportunidades para eles na 

sua empresa; 25% consideram que enxergam oportunidades para eles e 25% dos restantes possuem tal sen-

timento somente às vezes. 

A maioria dos pesquisados (63%) declararam que procuram não transgredir as regras da empresa por-

que acreditam que desta forma manterão seu emprego; somente 13% alegaram que não possuem tal preocupa-

ção e 13% que somente às vezes. No entanto, 75% deles acreditam que na situação atual, ficarem na organização 

é na realidade uma necessidade tanto quanto um desejo; embora os outros 25% não concordem com os demais.

GRÁFICO 7 - Fator Linha consistente de atividade

Ainda, 75% dos respondentes acreditam que para serem recompensados na organização, é necessário 

expressar a atitude certa.Tal achado ter refletido no resultado obtido na questão vinte e quatro, já que 88% (7) 

respondentes alegaram que farão sempre o possível em seu trabalho para manter-se no emprego. Bem como, 

75%   entendem que se deixassem o trabalho agora, a vida deles ficaria bastante desestruturada.

Os dados anteriores divergem dos obtidos na aferição da questão vinte e seis, visto que foi elevado 

o número de respondentes (50%) não consideram ter poucas alternativas se deixarem a organização, assim 

como somente 25% acham que teriam poucas alternativas. Ainda, 63% afirmaram que uma das consequências 

negativas de deixar sua organização seria a escassez de alternativas imediatas de trabalho. Por fim, 50% deles 

não deixariam o emprego agora devido a falta de oportunidade de trabalho e 50% seriam capazes de deixar 

o emprego agora independente da falta ou não de oportunidade de trabalho. Ou seja, tais achados referem-

-se ao fator 4 (escassez de alternativas: crença de que possui poucas alternativas de trabalho se deixar a    

organização), o que pode comprometer diretamente o grau de comprometimento dos colaboradores com a 

obtenção das metas e objetivos organizacionais.

GRÁFICO 8 - Fator Falta de recompensa e oportunidades

Fonte: dados da pesquisa (2017)

Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Cabe mencionar que foi inserida a questão vinte e nove, onde os respondentes        informavam o que 

os levam a estarem comprometidos com a empresa. Sete deles (88%) informaram que é porque se identificam 

com os valores e objetivos da empresa; enquanto 13% vinculam seu comprometimento com a obrigação moral 

que sentem com a organização.   

Conforme Gráfico 9, verifica-se que dentre os fatores de comprometimento, o mais relevante para os 

pesquisados foi o fator 3 - afiliativo (100%); em seguida (84%) o fator obrigação de permanecer. O fator menos 

relevante foi o 5 (22%) obrigação de desempenho.

GRÁFICO 9 - Comparativo entre os fatores de comprometimento

Fonte: dados da pesquisa (2017)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta central deste estudo consistiu em investigar o comprometimento organizacional como fa-

tor de crescimento organizacional, tendo por base uma amostra de oito colaboradores do setor administrativo 

de uma Escola Estadual situada em Moeda. 

Adotando como eixo central tal propósito, o estudo visou averiguar: a) o comportamento de fatores 

de comprometimento organizacional, segundo a escala desenvolvida por Bastos et al. (2008); b) relações entre 

fatores de comprometimento organizacional, conforme escala mencionada.

Conforme mencionado anteriormente, tal escala EBACO avalia sete fatores, segue os fatores de com-

prometimento, com os respectivos resultados encontrados com a aplicação do estudo: 

a) Fator 1. Obrigação de permanecer: crença de que tem obrigação de permanecer; de que se sentiria 

culpado em deixar; de que não seria certo deixar; e de que tem obrigação moral com as pessoas da organiza-

ção. Constatou-se que 63% têm obrigação moral com as pessoas com quem trabalham e por isto não deixa-

riam o emprego, isto não condiz com o encontrado na questão seis, visto que toda a amostra (100%) demons-

traram que mesmo se fosse vantagem para eles, estes sentem que não seria certo deixarem sua organização 

agora. Além disto, auferiu-se que 75% da amostra se sentiriam culpados se deixassem sua organização agora. 

Quatro dos respondentes (50%) acreditam que “não seria certo deixar minha organização porque tenho uma 

obrigação moral em permanecer aqui”.
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b) Fator 2. Afetiva: crença e identificação com a filosofia, os valores e os objetivos organizacionais. Ob-

servou-se que 75% dos respondentes declaram que seus valores pessoais têm se tornado mais similares aos 

valores da Escola Estadual Senador Melo Viana. Ainda, 100% dos pesquisados declaram que preferem a Escola 

Estadual Senador Melo Viana em relação a outras por causa do que ela simboliza, ou seja, de seus valores. No 

tocante a se identificarem com a filosofia da organização pesquisada, 88% dos respondentes afirmaram que 

sim. Na questão quatro que investigava se os colaboradores acreditam nos valores e objetivos da organização 

a qual possuem vínculo empregatício, verificou-se que 75 % acreditam e 25% só às vezes acreditam.

c) Fator 3. Afiliativa: crença de que é reconhecido pelos colegas como membro do grupo e da or-

ganização. Não foi encontrado discordância entre os pesquisados em relação ao sentimento de que “todo 

empregado deve buscar atingir os objetivos da empresa”, visto que foi unânime (100%) a afirmativa de con-

sentimento para tal questão. No entanto, é preocupante o resultado obtido na questão quinze, que consistia 

em avaliar se o colaborador sente que seus colegas o consideram como membro da equipe do grupo, já que 

contradiz com o achado anterior, pois: somente 50% afirmaram que sim; 13% não e 38% que às vezes. Para 

75% deles, fazer parte do grupo é o que os levam a lutar pela empresa.

d) Fator 4. Escassez de alternativas: crença de que possui poucas alternativas de trabalho se deixar 

a organização. Os dados anteriores divergem dos obtidos na aferição da questão vinte e seis, visto que foi 

elevado o número de respondentes (50%) não consideram ter poucas alternativas se deixarem a organização, 

assim como somente 25% acham que teriam poucas alternativas. Ainda, 63% afirmaram que uma das conse-

quências negativas de deixar sua organização seria a escassez de alternativas imediatas de trabalho. Por fim, 

50% deles não deixariam o emprego agora devido a falta de oportunidade de trabalho e 50% seriam capazes 

de deixar o emprego agora independente da falta ou não de oportunidade de trabalho. Ou seja, tais achados 

referem-se ao fator 4 (escassez de alternativas: crença de que possui poucas alternativas de trabalho se deixar 

a organização), o que pode comprometer diretamente o grau de comprometimento dos colaboradores com a 

obtenção das metas e objetivos organizacionais.

e) Fator 5. Obrigação pelo desempenho: crença de que deve se esforçar em benefício da organização e 

que deve buscar cumprir suas tarefas e atingir os objetivos organizacionais. Concomitante a isto, 100% também 

declararam que possuem a obrigação em desempenhar bem sua função na empresa, já que para eles: o bom 

empregado deve se esforçar para que a empresa tenha melhores resultados possíveis; bem como têm obrigação 

de sempre cumprir suas tarefas. Ou seja, o fator 5  de comprometimento (obrigação pelo desempenho: crença 

de que deve se esforçar em benefício da    organização e que deve buscar cumprir suas tarefas e atingir os ob-

jetivos organizacionais) encontra-se presente na relação de comprometimento entre trabalhador e organização.

f) Fator 6. Linha consistente de atividade: crença de que deve manter certas atitudes e regras da 

organização com o objetivo de se manter na mesma. Ainda, 75% dos   respondentes acreditam que para 

serem recompensados na organização, é necessário expressar a atitude certa.Tal achado reflete no resultado 

obtido na questão vinte e quatro, já que 88% (7) respondentes alegaram que farão sempre o possível em seu 

trabalho para manter-se no emprego. Bem como, 75% entendem que se deixassem o trabalho agora, a vida 

deles ficaria bastante desestruturada.

g) Fator 7. Falta de recompensas e oportunidade: crença de que o esforço extra em benefício da 

organização deve ser recompensado e de que a organização deve lhe dar mais oportunidade. Considera-se 

positivo o percentual auferido na questão dezoito, que era -“a menos que eu seja recompensado de alguma 



127

maneira, eu não vejo razões para despender esforços extras em benefício dessa organização” - mais da meta-

de (63%) disseram que não; 25% às vezes e somente 13% que sim. Tal achado mostra que o fator 7 - falta de 

recompensas e oportunidade (crença de que o esforço extra em benefício da organização deve ser recompen-

sado e de que a organização deve lhe dar mais oportunidade) não é preponderante para o comprometimento 

dos colaboradores com a instituição à qual estão vinculados.

Cabe mencionar que foi inserida a questão vinte e nove, onde os respondentes        informavam o que 

os levam a estarem comprometidos com a empresa. Sete deles (88%) informaram que é porque se identificam 

com os valores e objetivos da empresa; enquanto 13% vinculam seu comprometimento com a obrigação moral 

que sentem com a organização.

Sugere-se o aprofundamento dos estudos com a aplicação de técnicas estatísticas mais apuradas, 

como equação estrutural, buscando-se averiguar a direção dos fatores do comprometimento organizacional. 

Sugere-se também a comparação do resultado desta amostra com os trabalhadores dos outros setores da 

instituição. Acredita-se ainda que cruzar dados obtidos com as características sociodemográficas dos res-

pondentes para avaliar se variáveis como: gênero; estado civil; tempo de trabalho; escolaridade influenciam 

positivamente ou negativamente no comprometimento organizacional.
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ESTUDO DA RELEVÂNCIA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS  
LOCAIS (APL’S) COMO ESTRATÉGIA DE  

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Aline Aparecida de Carvalho1 

Victordo Carmo Oliveira2

Resumo: O objetivo desta pesquisa consistiu em conhecer as características e abordagens sobre (APL) nos 

eventos do Semead nos anos de 2011 à 2016. Para tanto, buscou-se identificar em quais áreas/temas de APL’s 

estão concentradas as publicações, bem como analisar e descrever os principais aspectos das referências bi-

bliográficas, número de autores por artigo, número de páginas de cada estrutura e indicação de quais tópicos 

obtiveram maior relevância no escopo dos trabalhos. Nesse corte longitudinal de seis anos, foram analisados 

12 artigos com base nas publicações do evento no período analisado, sendo esta pesquisa quanti-qualitativa, 

na qual utilizou-se de métodos estatísticos descritivos. Conforme resultados, verificou-se que os autores que 

publicaram seus artigos no Semead no período tiveram a tendência de replicar os estudos sobre a temática, 

onde o tema Arranjos Produtivos Locais (APL) foi preponderante. Percebeu-se um predomínio de autores do 

sexo masculino, apesar de ser crescente a participação feminina. Também, há uma tendência de queda seja 

da quantidade e qualidade das pesquisas individuais, sendo as mais frequentes de dois ou três autores. 

Nota-se a falta de autores residentes na região norte do país que não obtiveram participação neste evento no 

período analisado em relação à temática proposta. Outro ponto que deve ser ressaltado é que as pesquisas 

são de caráter qualitativo, descritivo e a metodologia mais utilizada foi o Estudo de Caso. Por fim conclui-se 

que a temática é abrangente em vários tipos de análises de vários setores da economia brasileira. 

Palavras-chave: Arranjos Produtivos Locais, Clusters, Competitividade.

Abstract: The objective of this research was to know the characteristics and approaches about (APL) in the Se-

mead events in the years 2011 to 2016. In order to do this, we sought to identify in which APL’s areas / themes 

the publications are concentrated, as well as to analyze and describe The main aspects of bibliographic refe-

rences, number of authors per article, number of pages of each structure and indication of which topics were 

most relevant in the scope of the works. In this longitudinal section of six years, 12 articles were analyzed 

based on the publications of the event in the analyzed period, being this quantitative-qualitative research, in 

which descriptive statistical methods were used. According to results, it was verified that the authors who pu-

blished their articles in Semead in the period had a tendency to replicate the studies on the subject, where the 

topic Local Productive Arrangements (APL) was preponderant. It was noticed a predominance of male authors, 

although the female participation was increasing. Also, there is a tendency to decrease both the quantity 

1 Graduanda em Ciências Contábeis da Faculdade Asa de Brumadinho. (email: alinecarvalho.adm72@yahoo.com.br).

2 Mestre em Administração. Professor da Faculdade Asa de Brumadinho (email: cvictordocarmo@yahoo.com.br).
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and quality of the individual surveys, being the most frequent of two or three authors. It is noted the lack of 

authors residing in the northern region of the country who did not obtain participation in this event during 

the analyzed period in relation to the proposed theme. Another point that should be emphasized is that the 

research is qualitative, descriptive and the methodology most used was the Case Study. Finally, it is concluded 

that the thematic is comprehensive in several types of analysis of several sectors of the Brazilian economy.

Keywords: Local Productive Arrangements, Clusters, Competitiveness.

1. INTRODUÇÃO

A globalização como sinônimo de expansão econômica, culminou na abertura de novos mercados 

tornando a competitividade cada vez mais acirrada. Com as mudanças advindas dessa nova era, as empresas 

passaram a buscar alternativas que as possibilitassem diminuir seus gastos de produção e ao mesmo tempo 

de comercialização. Diante da rapidez de transformação, as empresas buscaram novas formas estratégicas 

para manter seu nível de competitividade condicionada pelo ambiente. Uma maneira encontrada para lidar 

com essa diversidade econômica principalmente das micro e pequenas empresas, tem sido a organização 

em forma de rede, onde a cooperação e a parceria aparecem como fator primordial na busca por vantagens 

para manter a competitividade, diminuir seus custos de produção e aumentar o seu desenvolvimento local.

O fator regional passou a ser considerado, sobretudo nas últimas três décadas, uma fonte importante 

de vantagens competitivas, tanto para empresas como para nações (POTTER, 2003). Ainda segundo Porter, “em 

uma economia globalizada, muitas vantagens competitivas dependem de fatores locais; por isso ganham im-

portância as concentrações geográficas de empresas”. Neste contexto, o território passa a ser visto como um 

grande complexo produtivo, focando o seu interesse no âmbito empresarial, deixando de vê-lo isoladamente 

e passando a enxergá-lo como um conjunto de empresas localizado em um mesmo ambiente geográfico. 

“Quando se passa a falar em negócios e não mais em fábricas isoladas, uma forma de diminuir os riscos e 

ganhar sinergia é a formação de alianças e rede entre empresas, especialmente as pequenas”. (CASSAROTTO 

& PIRES, 2001, p.26). Com isso, se torna necessário a criação de cooperativas de trabalho que interajam entre 

si e contribuam para o desenvolvimento regional a fim de aplacar as diferenças sociais existentes.

Nesse sentido, muitos estudos vem sendo realizados por diversos autores para diagnosticar elemen-

tos que possam auxiliar na formação de novas estruturas produtivas, que sejam capazes de assessorar esses 

empresários na busca de alternativas que permitam atuarem coletivamente utilizando a cooperação como 

forma de interação entre fornecedores e concorrentes, além de criarem vantagens competitivas. Os primeiros 

estudos realizados sobre esse novo conceito empresarial foi desenvolvido por Alfred Marshal, no final do 

século XIX, onde ele diagnosticou que grupos de pequenas empresas localizadas na Inglaterra sobressaiam 

sobre empresas que atuavam isoladamente. Dessa, forma Marshal concluiu que, quando as empresas se 

agrupam elas se fortalecem gerando aumento na economia, maior produtividade e geração de empregos, 

além de atrair mão-de-obra qualificada. Através destes estudos Marshal caracterizou essas novas formas de 

organizações como distritos industriais.

A partir desse conceito, passa-se observar que com a criação dos distritos industriais, empresas aglo-

meradas em um mesmo espaço geográfico passaram a buscar a inovação como forma de competição, além 

de compartilharem seus serviços com forte colaboração durante o processo de produção. Por muito tempo 

esse modelo de desenvolvimento foi utilizado como forma de estratégia para o crescimento industrial de um 
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determinado local. Mas, com o surgimento de novas formas organizacionais esse modelo foi se tornando 

defasado. Com os avanços tecnológicos cada vez mais em evidência, as empresas a partir de agora passam 

a preocupar mais com o local onde estão inseridas, com uma nova visão de mercado e a necessidade de uti-

lizarem a cooperação como forma de ajudar umas as outras a enfrentarem os desafios impostos pelo avanço 

da globalização. Com isso, dá-se a formação das aglomerações produtivas, que, segundo Porter:

“são concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas, fornecedores es-

pecializados, prestadores de serviços, empresas em setores correlatos e outras 

instituições específicas (universidades, órgãos de normatização e associações co-

merciais), que competem mais também cooperam entre si.” (PORTER, 1999, p.209)

Essas novas formas de aglomerações serviram para influenciar a competitividade e o crescimento das 

empresas que buscam nesses tipos de organizações a melhoria contínua, abandonando o individualismo e 

passando a sincronizar as atividades, estimulando assim, a contribuição dos parceiros inseridos. Através des-

sas aglomerações, é possível ampliar seus conhecimentos, aperfeiçoar sua produção, aprimorar suas habilida-

des, além de comercializar produtos/serviços, a fim de aumentar a eficiência produtiva de seus negócios.  

Portanto, torna-se de suma importância a compreensão sobre as aglomerações geográficas de empre-

sas em forma de cluster ou arranjo produtivo local (APL), especialmente como forma de estratégia para o de-

senvolvimento e crescimento empresarial, principalmente quando diz respeito a micro e pequenas empresas.

Para que essa estratégia seja implementada, algumas ações do governo e de instituições de apoio 

tem contribuindo para que essas novas formas de estratégias possibilitem um avanço produtivo em diversos 

setores. Assim, a idealização dos Arranjos Produtivos Locais, tem como asserção a formação de uma rede que 

possibilite maiores vantagens competitivas que permitam a interação, cooperação e articulação das micro 

e pequenas empresas, a fim de dar sustentabilidade e estimular o crescimento destes pequenos negócios. 

Este presente artigo tem por finalidades estudar a relevância dos Arranjos Produtivos Locais (APL’s) 

como estratégia de desenvolvimento empresarial, com o intuito de demonstrar como esse tipo de aglome-

ração tem auxiliado no desenvolvimento das micros e pequenas empresas, ajudando-as superar os desafios 

e barreiras enfrentadas, principalmente a respeito das dificuldades encontradas na competitividade com as 

mudanças advindas pelo avanço da globalização. Para melhor compreensão o artigo será dividido da seguinte 

forma, além da introdução que dar-se o início do mesmo, a primeira seção é composta pela revisão literária 

(referencial teórico). Já a segunda parte é composta pela metodologia de pesquisa, dando continuidade a 

seguinte pare será composta pelos resultados obtidos e por fim encerra-se com as considerações finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Desde o século passado muito tem se falado sobre globalização, e o quanto essa estrutura vem 

afetando diretamente ou indiretamente as organizações, principalmente quando se refere a pequenas e 

médias empresas. Com os índices de impostos cada vez mais altos que acarretam nos custos de produção 

e comercialização cada vez maiores, essas organizações têm enfrentado várias turbulências para manterem 

sua competitividade diante daquelas que possuem maiores recursos econômicos. Para driblar essas contin-

gências impostas pelo ambiente e buscarem uma maior inserção de mercado, essas empresas passaram a 

buscar meios que viabilizassem a diminuição destes custos e ao mesmo tempo que elevassem o seu grau de 
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competitividade. A partir deste contexto, dar-se início a uma nova forma organizacional, onde essas peque-

nas empresas passaram a se organizar em grupos empresariais, trabalhando juntas por um mesmo objetivo 

comum, incentivando cada vez mais a cooperação como forma de desenvolvimento e crescimento empresa-

rial. Assim, surgem as organizações em forma de rede, conhecidas também como Arranjos Produtivos Locais 

(APL’s) ou Clusters. Essa nova forma organizacional, tem por objetivo contribuir para geração de emprego e 

renda, melhoria da qualidade de vida da população, além de se fortalecerem economicamente, fortalecendo 

também a atividade local do ambiente em que estão inseridas.

Para desenvolvimento deste trabalho e para chegar ao objetivo proposto da pesquisa, consideraremos 

Arranjo Produtivo Local (APL) e Clusters como sinônimos. Muitas vezes os conceitos são confundidos. Embora 

sejam termos parecidos, devemos levar em consideração que sua forma de atuação se distinguem um do ou-

tro. Para a distinção e compreensão dessas diferenças, foram realizadas consultas bibliográficas em algumas 

literaturas baseadas em estudos o ponto de vista de distintos autores, referente aos APL´s e aos Clusters.

2.1. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL’S)

Os arranjos tornaram-se muito importante em virtude do espaço em que vem ganhando como forma 

de crescimento dessas organizações. Em estudos realizados pelo SEBRAE, aponta que 54% dos empregos gera-

dos no Brasil provém de empresas de pequeno e médio porte. Embora estes dados demonstrem a importância 

que as empresas desse porte tem para a geração de emprego e renda, ainda sim elas vêm sofrendo muito 

pela falta de estrutura para se manterem no mercado. Os arranjos vêm se destacando pelo incentivo que vem 

recebendo de órgãos públicos e instituições privadas como alternativa para o desenvolvimento local. Falar 

em arranjos produtivos é o mesmo que falar em grupos empresariais. Portanto, quando passamos a falar em 

arranjos, não se fala mais em uma empresa isolada, mais sim em várias empresas de seguimentos diferentes 

que através da cooperação ajudam umas as outras. A partir daí, passa-se a defini-los como uma aglomeração 

empresarial. Segundo o SEBRAE, 

O Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas, localizadas em um 

mesmo território que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores 

locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, eni-

no e pesquisa. (SEBRAE, 2014, p.7)

Os Arranjos Produtivos Locais destacam-se por sua forma de inserção no mercado, como os baixos cus-

tos de produção e comercialização e pela capacidade de gerar emprego e renda. Portanto, as organizações que 

são apoiadas no conceito de APL’s, segundo (Teixeira, 2009, p. 11) “resulta na obtenção de economias de escala 

sistêmicas e de externalidades, permitindo a redução do custo médio e produção de cada empresa”, com isso, 

segundo Ruthes (2007, p.11), “nos APL’s as empresas ganham em escala e competitividade por serem altamen-

te especializadas em determinadas atividades”. Mas para que esses objetivos sejam conquistados a interação 

entre os agentes é de suma importância, destaca Ruthes (2007, p.35),  “existe uma forte rede de interação e 

relacionamento entre os atores que trabalham em torno da atividade-chave”. Um APL não é constituído como 

forma de pessoa jurídica ou através de contratos como outros empreendimentos coletivos, mas sim através 

da interligação de empresas localizadas em um mesmo território e que necessitam umas das outras para o 

seu desenvolvimento.
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Quando falamos em redes de interação, referimos a cooperação. A cooperação como forma de cons-

tituição de um sistema em que agentes formais ou informais estabeleçam uma união a fim de equilibrar 

os seus objetivos particulares, onde todos os agentes envolvidos trabalham juntos para conquistarem o 

mesmo objetivo. 

Segundo SEBRAE, em um APL, trabalha-se a cooperação em dois níveis, tanto no nível produtivo quanto 

no inovativo. Quando se refere a cooperação produtiva visa a obtenção de economia, ou seja, propõe a melho-

ria nos índices de qualidade e produtividade. Agora, quando se refere a cooperação inovativa, destaca-se pelo 

seu potencial inovativo, a fim de reduzir os seus custos de produção e na diminuição de riscos. Portanto, a 

cooperação tem um importante papel para o crescimento empresarial por se tratar de uma colaboração mútua, 

que trabalham em prol do desenvolvimento local.

Então, podemos dizer que, segundo as distinções de Poter, quando se fala em Arranjos Produtivos 

Locais (APL’s), deve-se considerar o espaço geográfico como um todo, onde existem agentes econômicos que 

se completam, sejam esses agentes políticos, sociais, econômicos, ambientais. Não há fronteiras que os impos-

sibilitem de agir, como afirma SEBRAE (2003, p.19) “é definida pela distribuição das redes de atores capazes de 

estabelecer perspectivas comuns de negócio e, independendo de divisões geopolíticas: fronteiras regionais, de 

estados, bacias hidrográficas ou acidentes naturais”. 

Ainda segundo SEBRAE, 

Para a formação de Arranjos Produtivos Locais, devem ser levados em conta as 

questões territoriais, que no caso dos arranjos não se refere a dimensão geográ-

fica (municípios), mas território refere-se a formação de redes de relações sociais 

projetada em um determinado espaço, incluindo aí fatores ambientais, culturais, 

econômicos e históricos. (SEBRAE, 2003, p.17)

Ou seja, é importante frisar, que para a construção de APL a atenção vai muito além do espaço em 

que está inserido, mais também olhar para as vantagens e oportunidades existentes neste tipo de organização, 

possibilitando uma maior abrangência de territórios que acarreta em um maior atendimento ao mercado globa-

lizado. Neste sentido para se desenvolver um APL, é necessário algumas etapas específicas a serem seguidas.

Para a realização dessas etapas é necessário que todos os atores envolvidos procurem conhecer o 

arranjo que irão se inserir. A fase preliminar inicia-se em identificar e selecionar os APL’s. Logo após, passa-se 

para a preparação das ações. Nessa fase cria-se o fortalecimento da dinâmica do APL, e também o conhecimen-

to do ambiente de inserção. Por fim, chega-se na etapa de realização. Após ter o conhecimento para iniciar o 

seu desenvolvimento, torna-se necessário a elaboração de um plano de desenvolvimento e gestão. Cada etapa 

desse processo articulam entre si, visando estimular a atuação de políticas com as redes locais para a formu-

lação de estratégias de atuação.

Como na elaboração de um APL deve ser levado em conta várias características, sejam elas econômi-

cas, históricas, culturais, entre outras. Segundo Kwasnicka,

Os APL’s podem assumir diversas caracterizações, as quais dependem de sua 

história, evolução, organização institucional, contextos sociais e culturais no qual 

se inserem, estrutura produtiva, organização industrial, formas de governança, 



136

logística, associativismo, cooperação entre os agentes, forma de aprendizado e 

grau de difusão do conhecimento local. (KWASNICKA, 2006)

Uma dessas caracterizações são classificadas como aglomerações em forma de clusters, que é bem 

semelhante ao APL mais se distinguem em pequenos aspectos. Embora seja um pouco difícil distingui-las, 

existem pequenas características a serem observadas que poderão diferenciá-las. Contudo, encontra-se gran-

des vantagens em promover a competitividade entre as empresas participantes do sistema, pois é através 

dela que essas empresas sentirão a necessidade de buscarem cada vez mais a melhoria contínua para o seu 

desenvolvimento local.

2.2. CONCEITO DE CLUSTERS

Para uma melhor compreensão entre as diferenças existentes entre APL’s e Clusters, destacam-se a 

seguir algumas definições retiradas das literaturas pesquisadas. Embora, sejam bem semelhantes, na opinião 

de Cassiolato & Pires (2011, p. 84), os “cluster são concentrações geográficas de empresas e instituições inter-

conectadas num campo particular envolvendo fornecedores, maquinaria, serviços e infraestrutura”. Ou seja, 

para estes autores clusters se referem a um aglomerado de empresas com características similares. Enquanto 

a REVISTA COMÉRCIO EXTERIOR destaca que, 

Cluster é a reunião de pequenas empresas de um mesmo setor em uma região. 

Sua principal característica é a maior ênfase na competitividade, embora haja 

cooperação entre os empreendimentos no que se refere a ações que ofereçam 

vantagem para todos (a participação em feiras e em consórcios, por exemplo). 

(REVISTA COMÉRCIO EXTERIOR,2006, p.10)

Já de acordo com Lastres e Cassiolato (2005), cluster define-se como uma aglomeração territorial de 

empresas com características similares, enfatizado mais o aspecto da concorrência do que o da cooperação. 

Enquanto Porter (1999, p.211) diz que, “é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-

-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e comple-

mentares”. Ou seja, podemos dizer, que clusters são aglomerações de várias empresas como um segmento 

específico, que ao passarem fazer parte desse arranjo começam trabalharem juntas para sobressaírem sobre as 

suas concorrentes diretas. Isso não significa que elas não cooperam umas com as outras, mais o foco central 

são ultrapassarem os seus concorrentes.

De modo geral, Porter (1999) observa como empresas em regiões com esses aglomerados impactam 

diretamente em sua competitividade. Existem diversos motivos que tornam os clusters importantes para essas 

empresas, como:

•	 Estimular o aumento da produtividade das organizações: através dos clusters é possível criar 

uma aproximação entre os agentes econômicos que se encontram mais perto uns dos outros, 

facilitando o acesso à informação, além de estimular a motivação para conquistarem um melhor 

desempenho organizacional;

•	 Direcionamento e facilidade a inovação: é possível melhorar o aprendizado entre as empresas, 

além de terem acesso a instituições de ensino e pesquisa, estimular a competição e buscar inovar 

suas atividades;
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•	 Estimular a formação de novas empresas: ao fazer parte de um cluster as empresas passam a 

romper barreiras que anteriormente as impossibilitavam de obter o crescimento, há uma maior 

probabilidade de investimentos, além de possuírem um mercado maior a ser explorado.

Podemos concluir que tanto APL’s quanto os Clusters são sistemas, e que para compreender o seu fun-

cionamento é necessário pensar de uma forma estratégica. Para um aglomerado obter um sucesso financeiro é 

necessário a otimização de recursos, criando cenários que os possibilite vencer a concorrência. 

2.3. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS X CLUSTERS

Após as definições descritas sobre o ponto de vista de alguns autores pesquisados, o que pode-se 

observar é que ainda sim existe uma grande semelhança entre APL’s e Cluster. Na verdade, o que distinguem 

um do outro é sua forma de atuação como aglomerações produtivas. No caso dos Clusters observa-se que, são 

várias empresas aglomeradas, mais o que se destaca é que são empresas de um mesmo seguimento produtivo 

que evidenciam mais a competitividade do que a própria cooperação. Enquanto nos APL’s, nota-se que são vá-

rias empresas de diferentes seguimentos que interagem entre sim, através da cooperação de trabalho com um 

objetivo comum. São empresas que estão o tempo todo interligadas, ajudando umas as outras com o objetivo 

de manterem a competitividade dentro do território em que estão inseridas. A figura a seguir representa essas 

diferenças existentes entre os Arranjos Produtivos Locais e Clusters.

FIGURA 1: Diferenças entre Cluster e Arranjos Produtivos Locais

Fonte: Adaptado de Schmitt; Wagner; Lope; Witmann (p. 7)
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2.4. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO BRASIL 

As aglomerações econômicas podem ser observadas desde a Idade Média, porém, a partir do século 

XIX como face da Revolução Industrial foram surgindo aglomerações em forma de APL. As primeiras insta-

lações de APL’s se deu na Alemanha e na Itália entre 1960 e 1970. Este tipo de aglomeração fez um grande 

sucesso acarretando na sua proliferação. Devido ao avanço da globalização, o aumento no número de Apl’s 

ocorreu rapidamente. 

No Brasil os APL’s surgiram por volta de 1970 ganhando força após a Promulgação da Constituição Brasi-

leira em 1988, que aumentou o poder local disseminando em novos rumos de desenvolvimento. Segundo a Dra. 

Helena Lastres, os Apl’s passaram a ganhar força a partir de 1999, quando passaram a serem apoiados projetos 

de cooperação entre institutos de pesquisa e empresas, com o fim de aprimorar produtos e processos. Mais o 

que fez os Apl’s se desenvolverem, foi a sua inclusão no Plano Plurianual de governo (PPA 2000-2003), onde, com 

o intuito de incentivar a competitividade entre as empresas o governo passou a se preocupar em criar alterna-

tivas que possibilitassem que esses pequenos empreendimentos pudessem se fortalecer dentro da economia. 

Deste modo, o governo federal passou a desenvolver alguns programas para que pudessem fortalecer o setor 

produtivo brasileiro. Em 2004 foi criado o Grupo de Trabalho Permanente (GTP), seu intuito era dar apoio aos 

arranjos produtivos locais já existentes e aos que ainda estavam em processo de desenvolvimento, passando a 

envolver os atores governamentais e não governamentais. Existem ainda outros atores como o Conselho de De-

senvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Rede de Pesquisa 

em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (Rede Sist), os Bancos Oficiais. 

Mas, quando falamos em APL’s no Brasil o ator de maior influência é o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio as Micro e Pequenas Empresas), que desde 2000 definiu políticas e elaborou diretrizes de apoio aos Ar-

ranjos Produtivos Locais. No Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos, deste total 99% correspondem a 

MEP’s (Micro e Pequenas Empresas), sendo que elas geram 54% de empregos com carteira assinada. Portanto, 

a criação dos arranjos podem impulsionar e melhorar todo o processo de produção empresarial. Neste senti-

do, pode-se perceber que os arranjos produtivos locais estão cada vez ganhando espaço como estimuladores 

do desenvolvimento econômico e social e que investir nesse negócio tem levado ao aumento produtivo das 

micro e pequenas empresas.

2.5. GOVERNANÇA NOS APL’S

A governança nos arranjos produtivos locais refere-se a intervenção e participação dos atores dentro 

do arranjo. Dentre as diversas vantagens existentes para se desenvolver um arranjo, ter a possibilidades de 

implementar ações conjuntas que estabeleçam um modelo de gestão para desenvolver suas atividades, além 

de gerenciarem seus problemas e solucionarem os seus próprios conflitos. Como o APL se destaca pela coo-

peração entre os agentes envolvidos, na governança não será de outra forma. Portanto, é necessário a criação 

de mecanismos que proporcione apoio institucional a fim de colaborar para a elaboração de planejamento, 

execução e coordenação.

Segundo SEBRAE (2003, p. 76), governança “diz respeito aos diferentes modos de coordenação, intervenção 

e participação nos processos decisórios dos diferentes agentes”. Ou seja, dentro de um APL, todos os agentes envol-

vidos tomam partido dos processos decisórios, só assim será possível trabalhar para a melhoria de cada envolvido. 

A governança, é fundamental dentro dos arranjos, pois permite ações e decisões conjuntas possibilitan-

do a interação e a cooperação para que os interesse comerciais sejam alcançados. Uma governança bem-sucedi-
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da depende de ações compartilhadas entre todos os agentes envolvidos, sejam eles públicos ou privados, caso 

contrário, algumas empresas pertencentes ao arranjo perderam alguns benefícios pertinentes ao aglomerado.

3. MÉTODO DE PESQUISA

Este ponto é composto por quatro seções, onde serão abordados caracterização da pesquisa, coleta 

de dados, análise de dados e o roteiro de pesquisa. 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é demonstrar a importância dos Arranjos Produtivos Locais 

para as pequenas e médias empresas, foram tidos como fontes principais artigos referentes ao tema e alguns 

estudos de casos de empresas que utilizaram os arranjos como forma de melhorarem sua competitividade e 

se incluírem no mercado. Além de bibliografias de alguns autores que abordam o tema proposto.

3.1. CARACTERIZAÇÃO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA

Ao desenvolver uma pesquisa, tem-se por objetivo inicial, descobrir respostas para problemas median-

te emprego de procedimento científico. Através dos métodos científicos é possível delinear o caminho a ser 

seguido que permitam alcançar o objetivo predeterminado.  Portanto, o delineamento de pesquisa é a fase 

inicial do projeto, através dela é possível  caracterizar a pesquisa, coletar e analisar dados, apresentar de forma 

gradual todos os dados e respostas encontradas, além de caracterizar o tipo de pesquisa que foi realizada.

3.2. COLETA DE DADOS

Iniciou-se com o estudo detalhado de diversos conteúdos bibliográficos. O trabalho fez uso de coleta 

de dados em livros, artigos especializados, dissertações e publicações virtuais em endereços eletrônicos. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), trata-se de uma estratégia extremante adequada para se rever, 

analisar, interpretar e criticar considerações teóricas e paradigmas, e mesmo para criar proposições de expli-

cação e de compreensão de fenômenos de diferentes áreas do conhecimento.

3.3. ANÁLISE DE DADOS

Como forma de analisar os dados obtidos na pesquisa, fez-se uso da análise de conteúdo ou análise 

de dados. Através desta análise é possível realizar a descrição das mensagens coletadas, que segundo Bardin 

(2009), trata-se de uma técnica de análise das comunicações. 

A análise de conteúdo atualmente pode ser definida como um conjunto de instru-

mentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar 

diferentes fontes de conteúdos (verbais ou não-verbais). Quanto a interpretação, 

a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da objetividade e a fe-

cundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que exige o pesquisador, 

disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se necessário também, certo grau 

de intuição, imaginação e criatividade, sobretudo na definição das categorias de 

análise. Jamais esquecendo, do rigor e da ética, que são fatores essenciais. (FREI-

TAS, CUNHA & MOSCAROLA, 1997)
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O gerenciamento da análise de dados engloba várias etapas distintas, com a finalidade de verificar 

o significado destes dados coletados para a pesquisa. No que diz respeito a análise de conteúdo, e tendo 

em vista sua diversidade, as diferentes etapas foram divididas em: pré-análise, exploração do material, e o 

tratamento dos resultados e interpretação. 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS

A pré-análise é desenvolvida como forma de sintetizar e organizar as ideias iniciais. Segundo Bardin 

(2009), nessa etapa é realizada a “leitura flutuante” dos arquivos selecionados que inclui os livros, artigos. 

Neste momento tem-se o primeiro contato com o material coletado, a fim de conhecer e entender os textos. 

Concluída esta primeira fase, será dado início a exploração do material. Nesta fase, todo o material 

analisado será codificado. Segundo Bardin (2009), a codificação é a transformação do material por meio de 

recortes. Os dados brutos do texto são mensurados e reagrupados que permitirão atingir uma representação 

mais precisa do conteúdo obtido. 

Por fim, após todo esse material ter sido reestruturado, é realizado o tratamento dos resultados e 

interpretação. Nesta fase final, os dados coletados em textos brutos, após recortados e reagrupados são inter-

pretados anexados uns aos outros a fim de torná-los significativos e válidos para a pesquisa.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Através da Análise de Conteúdo realizada nos doze artigos que trataram sobre Arranjos Produtivos 

Locais nos eventos do Semead (2011-2016) notou-se que dentre as publicações objeto de análise foram 

discutidos uma grande quantidade de variáveis como a competitividade, redes de negócios, habilidades em-

presariais, inovação, cooperação e dando ênfase as relações interorganizacionais. O tema APL’s é de extrema 

relevância para as discussões acadêmicas e principalmente quando são realizadas pesquisas regionais ou 

municipais, pois revelam diferentes facetas da administração e da tomada de decisão.

 Buscou-se identificar nessas edições do evento, os artigos que apresentam como linha de pesquisa 

os APL’s e ao mesmo tempo relacionar o resultado encontrado com a tendência das publicações em periódicos 

nacionais, nessa mesma linha de pesquisa. Os dados encontrados e analisados estão abaixo elencados:

Gráfico 1: Autores por região do país. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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Foi possível identificar nos artigos do evento Semead (2011-2016) que a região do país que sobressai 

com o maior número de autores referente ao assunto abordado é a região Sudeste representando 42% da 

quantidade total. Logo em seguida a região Nordeste que representa 33%, e por fim a região Sul, que repre-

senta 25% desse total de autores identificados.

Gráfico 2: Autores por estado do país. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando separados esses autores por estados, verifica-se que no Paraná é onde se encontra o maior 

número deles representado 22%. Logo em seguida, está representado por Minas Gerais com um total de 19% e 

São Paulo representando 17%. Ainda sim, é evidente como a região Sudeste representa uma maior quantidade 

de autores que abordam o tema.

Gráfico 3: Gênero dos Autores. 
Fonte: Dados da pesquisa.

No que se refere ao gênero de autores, nos 12 artigos pesquisados, nota-se que o gênero masculino 

sobressai representando 64% deste total, contra 36% do gênero masculino. Ou seja, eles representam mais 

da metade do total de autores, embora escritores do gênero feminino tende a crescer nos próximos anos.
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Esta pesquisa é caracterizada como quanti-qualitativa, por se tratar do uso de dados estatísticos 

como forma de representar resultados encontrados, mas sua maior característica é qualitativa, por transfor-

mar possível os conceitos criados através do conteúdo analisado. 

Quanto ao tipo de pesquisa, se caracteriza como descritiva de cunho exploratório, tendo como base 

os artigos apresentados nos eventos do Semead (2011-2016). Através da exploração desses artigos, foi possí-

vel criar conceitos próprios e descrevê-los de acordo com o próprio ponto de vista.

Gráfico 4: Tipo de pesquisa quanto à Abordagem. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 5: Tipo de Pesquisa quanto aos fins. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 6: Tipo de pesquisa quanto aos meios. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Para esta pesquisa o método de maior relevância se refere a análise de conteúdo tendo como base 

os artigos apresentados no Semead. Além disso foi utilizado também estudo de caso e método de pesquisa 
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Gráfico 7: Estrutura acadêmica e textual dos artigos. 
Fonte: Dados da pesquisa.

survey. Este método consiste em realizar um roteiro de pesquisa a se seguido a fim de chegar ao resultado 

final, é um método de natureza quantitativa.

Gráfico 8: Autores para embasamento teórico. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Com base na análise dos 12 artigos apresentados nos eventos do Semead, nota-se que sua divisão 

acadêmica, representa sua maior parte na análise de resultados que é composta pôr em média 5,5 páginas 

representando 34%. Em seguida é representado pela revisão literária, que tem em média 4 páginas, ou seja, 

25%. Conclusões e referências tem em torno de 3 páginas, enquanto a introdução é escrita normalmente em 2 

páginas, por fim a metodologia que é representada por 9%, ou seja, em torno de 1,5 páginas. Todos os artigos 

têm como média um total de 16 páginas.

Gráfico 9: Base conceitual para revisão de literatura.  
Fonte: Dados da pesquisa.

Para a elaboração desse artigo e tendo como base os 12 artigos analisados de diferentes autores, foi 

possível notar que dos deles sobressaem na utilização de sua temática em citações. O primeiro deles é Aman-

to Neto que representa 19%, ou seja, foi utilizado 6 vezes. Respectivamente é representado por Cassiolato que 

aparece 5 vezes, somando um total de 15%. Logo em seguida vem os demais autores.



144

Por fim, através da análise foi possível verificar que as temáticas Arranjos Produtivos Locais e Clusters 

foram os termos mais utilizados durante todo o processo. É possível ressaltar também que Competitividade, 

Governança Corporativa e Interação Organizacional, são termos importantíssimos para a elaboração do traba-

lho. Não deixando de lados também termos como Cooperação, Rede de Negócios, Relações Interorganizacio-

nais todos estes termos representam muito bem essa nova forma de atuação organizacional apresentada nos 

eventos do Semead entre os anos de 2011 e 2016.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados analisados, viu-se anteriormente que, arranjos são um conjunto de aglomera-

ções que são formadas por vários agentes econômicos que interagem entre si, possibilitando a cooperação 

entre empresas instaladas e instituições de apoio e poder público. No ambiente globalizado onde cada dia as 

empresas são obrigadas a se desdobrarem para se manterem no mercado, onde os impostos estão cada vez 

mais elevados, as empresas de pequeno e médio porte acabam sendo muito afetadas por essas contingências 

impostas pelo ambiente em que estão inseridas.

Portanto, ao se inserirem em um aglomerado, as pequenas empresas passam a contar com um supor-

te de aprendizagem, pois muitas vezes estes microempresários não tem um conhecimento suficiente para ge-

rirem seus negócios, o que faz com que algumas empresas não suportem a concorrência acirrada. Segundo o 

SEBRAE, no caso de pequenas e médios negócios, através dos aglomerados passa ser possível a ampliação de 

seus negócios, a fim de gerar uma maior vantagem competitiva e conquistarem sua sobrevivência no negócio.

Através dessa nova organização é possível se aperfeiçoarem tanto na elaboração de seus produtos/

serviços quanto na comercialização, além disso aprendem lidar também com seus clientes, pois o aglome-

rado abrange a economia como um todo, relacionando tanto os agentes externos como os internos. Além 

disso através de um aglomerado é possível manter a proximidade territorial entre todos os agentes inseridos 

dentro do arranjo.

Quando essas empresas passam a fazer parte desse aglomerado, além das vantagens citadas acima, 

consequentemente elas também passam a reduzir seus custos com mão de obra. Levando em conta que a 

maior parte de geração de empregos provém dessas organizações, investirem em algo que reduzem esses 

gastos gera um grande interesse. Além disso, pela diversidade de empresas inseridas no aglomerado, existem 

também diversos serviços ofertados, desde maquinário até mesmos serviços de capacitação, seja de pessoal 

ou empresarial. Com isso esses empresários passam a ter uma gama de recursos sendo ofertados para au-

xiliar na competitividade e em seu crescimento empresarial, auxiliando assim, no crescimento econômico do 

território em que estão inseridas.

Para Mendonça (2008), o aglomerado permite a interdependência empresarial, na forma de transmis-

são de conhecimento tácito. Isso se dá por ser um ambiente onde pessoas com vários graus de conhecimento 

estão se relacionando a todo momento, o aprendizado vai sendo adquirido aos poucos. E assim essas empre-

sas vão se tornando cada vez mais fortes e conquistando seu espaço no mercado. De modo geral um arranjo 

pode oferecer inúmeras vantagens para as empresas de pequeno porte, como proporcionar a melhoria nos 

seus processos produtivos além de sempre investirem em novas capacidades. 

Diante deste vasto campo de vantagens provenientes dos arranjos produtivos locais, pode-se concluir 

que trabalhá-los, cria uma grande alternativa que permite a inserção destas pequenas empresas no mercado. 



145

Tendo em vista que quando se trabalha em uma organização formada por aglomerações, essas empresas 

crescem de forma tácita abrangendo todos os atores econômicos existentes dentro do arranjo em que estão 

inseridas.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ETE COMPACTA: A IMPORTÂNCIA 
DA ÁGUA E DE SUA REUTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA
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Alex Fabiane Rodrigues4

Resumo:  Brasil é um país com grande disponibilidade de recursos hídricos, no entanto as grandes concen-

trações urbanas estão distantes das maiores bacias hidrográficas. Esse cenário em paralelo ao aumento da 

demanda para consumo humano, na agricultura e industrial eleva as discussões e proposições de ações 

que visam a redução do consumo e medidas para mitigar a contaminação de recursos hídricos e fomentar 

meios de reuso de águas residuais. Neste cenário o reuso da água tem recebido destaque nos últimos anos. 

Neste trabalho, após apresentar breve revisão sobre os sistemas de tratamento de efluentes domésticos e 

industriais, além de discutir a importância do reuso da água como forma de minimizar impactos ambientais 

é apresentada proposta para implementação de um sistema de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) 

compacta. A proposição visa a instalação da ETE em uma indústria de fundição de pequeno porte. São apre-

sentados os cálculos de dimensionamento e as condições necessárias para a implementação do sistema de 

tratamento. Por fim, conclui-se que a implementação de um sistema de tratamento como ETE compacta é 

viável neste tipo de empreendimento. Os vários quesitos avaliados como instalação e manutenção, eficiência 

e benefícios econômicos ao empreendimento são adequados a realidade do empreendimento. Além da viabi-

lidade, o sistema pode ser uma ferramenta importante para promover a sustentabilidade, reduzir os impactos 

ambientais gerados pelo processo produtivo.

Palavras-Chave: Reuso de água, ETE compacta, sustentabilidade

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos países que mais dispõem de recursos hídricos, com grandes bacias hidrográficas 

localizadas no território nacional. No entanto, apesar da aparente abundância, grandes cidades estão afas-

tadas dos principais rios nacionais e a gestão responsável das águas e dos mananciais é uma necessidade 

crescente. Neste contexto, o reaproveitamento e o uso racional de recursos hídricos são temas relevantes em 

diversos segmentos: industriais, civil, manufatura, serviços, doméstico e outros espaços. O controle e a cor-

reta utilização dos recursos hídricos tornaram-se essenciais para qualquer organização, visto a finalidade am-

biental e a necessidade da manutenção de viabilidade do abastecimento de água à população urbana. Cabe 

aos vários setores industriais o entendimento que esse é um recurso limitado e os projetos de minimização 

de desperdício e a reutilização são os possíveis caminhos para que no futuro, não falte água de qualidade 

para abastecimento público e industrial.

Segundo Ramos (2007), o Brasil possui grande reservas de água doce, mas estão em risco pelo grau 

de poluição hídrica oriunda dos efluentes industriais e domésticos. Há grande preocupação pela escassez de 
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água e por este motivo há necessidade de propostas e/ou métodos para que a água seja reutilizada, espe-

cialmente no setor industrial devido aos grandes volumes utilizados.  O desenvolvimento do país e do mundo 

vem contribuído de forma significativa para a poluição dos mananciais e é um dever de todos propor soluções 

que objetivem otimizar o consumo de água e propor alternativas. Neste cenário, órgãos governamentais e a 

sociedade civil cobram do setor privado responsabilidade quanto ao uso de recursos hídricos, para a partir da 

conscientização e ações tomadas no presente evitar no futuro problemas severos de escassez.

O Estado brasileiro estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei no 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, baseada nos princípios de que a água é recurso público, limitado e dotado de valor 

econômico. Estabelece ainda que, em situações de escassez, o consumo humano e animal são prioritários e 

que “a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”. Nesta legislação, 

no Capítulo IV, estão definidos os instrumentos para gestão de recursos hídricos, como a cobrança pelo di-

reito de uso da água através de instrumento de outorga (BRASIL, 1997). A restrição legal através da cobrança 

de taxa sobre o uso da água tem por objetivo fomentar a racionalização, medidas de redução de consumo e 

mecanismos de tratamento e reuso. 

O reuso da água consiste em alternativa para mitigar o desperdício e contaminação da água. No 

entanto, a primeira regulamentação sobre reuso refere-se à norma técnica NBR-13.696, de setembro de 1997. 

Em 2005, em decorrência do interesse crescente sobre o tema o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) publicou a Resolução 54, que “estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reuso direito não potável de água, e dá outras providências”. Nessa resolução, ainda são estabelecidas as 

modalidades de reuso: fins urbanos, agrícolas e florestais, ambientais, industriais e agricultura (CNRH, 1997).

Os vários setores industriais são importantes interessados na implantação de mecanismos para reuso 

de águas, pois os objetivos são os benefícios econômicos e ambientais. O uso eficiente da água através de 

componentes como reuso contribui para que empreendimentos tenham, além da gestão consciente da água, 

benefícios econômicos e também melhoria da imagem da organização perante a comunidade, fornecedores e 

clientes. A redução dos impactos dos recursos hídricos e a consequente contribuição para sustentabilidade da 

atividade econômica em relação a atividade industrial, norteia as propostas para o reuso da água (LOBO, 2004).

Diante desse cenário, nesse trabalho analisou-se os principais métodos de tratamento de efluentes 

hídricos industriais, dentre a importância da reutilização e a proposição de sistema de tratamento e reuso 

de água, otimizando a utilização da mesma em uma fundição de alumínio localizada no Centro Industrial Do 

município de Divinópolis - MG.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO

A água doce do planeta é um recurso indispensável para vida, e sua disponibilidade vem sendo 

limitada pelo aumento do consumo humano, agrícola e industrial. Atualmente as perspectivas que sinalizam 

são de escassez de água e para os desperdícios muitas vezes não calculados. A legislação solicita que empre-

endimentos criem alternativas que minimizem os desperdícios em seus sistemas produtivos e que invistam 

em práticas de conservação dos recursos hídricos (SAUTCHÚK et al., 2004).
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Ações governamentais e fóruns de discussões sobre a importância da água para a vida humana e o 

estabelecimento de planos de ações são incipientes diante do aumento continuo da demanda, sendo neces-

sário grande investimento em médio e longo prazo. Em paralelo é preciso que as autoridades responsáveis 

tenham responsabilidade para equacionar propostas que que permitam a redução do consumo e reuso da 

água. Além de ações coletivas é importante o envolvimento de cada cidadão, neste sentido a conscientização 

é instrumento importante para que a curto prazo os resultados sejam perceptíveis. No tardar das ações, regi-

ões do país são prejudicadas com a carência de fatores mínimos como: saneamento básico e abastecimento 

da água tratada, especialmente em regiões economicamente menos desenvolvidas (OLIVEIRA, DANTAS E CAÚLA, 

2008). A nova prática a ser implantada refere-se ao uso consciente e o reuso da água, constituindo um sistema 

inteligente, para que mais pessoas tenham acesso ao abastecimento em suas residências, com investimento 

reduzido em novas instalações de abastecimento. (LEONETTI, PRADO E OLIVEIRA, 2010).

2.2 CONSUMO DE ÁGUA NAS INDÚSTRIAS

Segundo Lisboa (2010), o crescimento da população gera o aumento da necessidade de produção de 

bens de consumo transformando e processando os recursos naturais. O aumento da produtividade industrial 

eleva a demanda por grandes volumes de água. Neste contexto a água para o abastecimento industrial deve 

ser farta, atendendo as necessidades presentes e futuras, estando disponível no volume necessário, prote-

gendo o local contra incêndios e tendo qualidade adequada para os diversos usos. As empresas devem criar 

indicadores para avaliar o consumo em todos os processos e identificar melhorias, com o objetivo de trazer 

benefícios como a redução no consumo e seus custos.  

A quantidade de água que determinada indústria demanda varia em acordo a vários fatores como 

desde o ramo de atividade, capacidade de produção, métodos de produção, tecnologias utilizadas. Além disso 

as condições do local de instalação da planta industrial também influenciam, questões como condições cli-

máticas, disponibilidade de água e cultura local, dentre outras. Devido a estes fatores é possível que empre-

endimentos iguais instalados em localidades distintas e utilizando os mesmos recursos tecnológicos tenham 

consumo de água diferentes (MIERZWA, 2002).   

Na indústria, a água possui várias aplicações entre usos produtivos e não produtivos. No que tange 

aos usos não produtivos, estão o consumo humano para o atendimento das equipes de trabalho, regas de 

jardins, descargas sanitárias, limpeza e higiene em geral (WEBER, CYBIS e BEAL, 2010) Em ações produtivas, 

a água encontra-se usada como matéria-prima, fluido auxiliar, geração de energia, fluido de aquecimento e 

resfriamento, dentre outros (POHL E LENZ, 2016).

2.3 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REUSO DE ÁGUA

A implementação de programa de conservação e reuso de água são necessárias. Um conjunto de 

ações especificas de racionalização do uso da água na unidade industrial devem ser claras e aplicadas e os 

mesmos devem ser fundamentados a partir da realização de análises de demanda e oferta, em função dos 

usuários e atividades consumidoras.  A aplicação do programa traz impactos diretos e potenciais na ima-

gem da empresa, ilustra a crescente conscientização em relação ao meio ambiente e a sociedade, além de 

influenciar no aumento da competitividade empresarial (LEGNER, 2013). Os produtos destas ações impactam 

diretamente na qualidade do empreendimento, conforme afirma Silva (2011):
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A implantação de Programas de Conservação e Reuso de Água pelo setor indus-

trial, reverte-se em benefícios econômicos que permitem aumentar a eficiência 

produtiva, tendo como consequência direta a redução do consumo de água, a 

redução do volume de efluentes gerados e, como consequências indiretas, a re-

dução do consumo de energia, de produtos químicos, a otimização de processos 

e a redução de despesas com manutenção. Na maior parte dos casos, os períodos 

de retorno envolvidos são bastante atrativos (SILVA, 2011, p. 5) 

Na maximização dos benefícios de um programa de conservação de reuso de águas, alguns quesitos 

são importantes. Previamente é importante a realização de uma análise sistêmica das atividades consumido-

res de água, com o objetivo de minimizar o consumo e geração de efluentes. Na sequência lógica das ações 

o passo seguinte é avaliar o empreendimento e a demanda de água na planta industrial e relacioná-la a 

oferta, a partir destas informações avaliar o potencial de reuso em complemento ou substituição das fontes 

tradicionais. Neste processo, é importante a atuação de profissionais capacitados e capazes de estabelecer 

estratégicas eficientes e que garantam os resultados técnicos, econômicos e ambientais. Um sistema bem 

planejado e instalado contribui também para preservar a saúde dos usuários do sistema, bom desempenho 

dos processos da planta industrial e vida útil adequada dos equipamentos (FIESP, 2004).

Nesta perspectiva, o termo reuso (quando aplicado a água) consiste na recuperação de efluentes 

(industriais e/ou domésticos) afim de utilizações em aplicações com exigências de qualidade inferiores. Va-

riando em acordo a modalidade de aplicações e usos, o reuso da água recebe várias classificações segundo 

documento publicado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, dentre os quais destaca-se o reuso direto 

e indireto. O reuso indireto ocorre sem planejamento com a reutilização da água proveniente de atividades 

humanas ou industriais, descarregada no meio ambiente (cursos d’água) e utilizada a jusante de forma dilu-

ída, não intencional e não controlada. Por outro lado o reuso planejado de água ocorre de forma consciente 

através da reutilização de efluentes e esgotos tratados em sistemas de tratamento de efluentes que atendam 

aos padrões de qualidade requisitos pelo novo uso que se deseja fazer da água (WHO, 1973).

2.4 TRATAMENTOS UTILIZADOS VISANDO O REUSO DE EFLUENTES

Segundo a NBR 9648 (ABNT, 1986), esgoto sanitário é o despejo líquido constituído de esgoto domés-

tico e industrial, a água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. A mesma norma define o esgoto 

doméstico como o ‘‘despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas huma-

nas’’ e esgoto industrial como ‘‘despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitando padrões de 

lançamento estabelecidos.’’

A composição do esgoto sanitário é variada, no entanto possui uma composição básica aproximada 

de 99,9% de água com o percentual restante de 0,1% composta por sólidos orgânicos e inorgânicos, suspensos 

e dissolvidos, nutrientes e ainda micro-organismos decompositores de matéria orgânica e organismos patogê-

nicos, como vírus, bactérias, protozoários e helmintos.  No que tange efluentes industriais a composição varia 

em acordo ao processo produtivo e as etapas deste. O consumo de água pode ser como matéria prima ou 

na lavagem de máquinas, tubulações e sistemas de resfriamento. Assim o efluente pode conter composição 

complexa com mistura de óleos diversos e substâncias dissolvidas contaminantes e tóxicas e ainda metais 

pesados (FARRUGIA, 2013).

O processo de tratamento de efluentes visando o reaproveitamento deve ser bem planejado com o 

estabelecimento de dados preliminares como informações sobre o processo industrial, a composição e volume 

do efluente gerado. Tais informações subsidiarão as tomadas de decisões relativas aos reagentes a serem 



153

utilizados, os requisitos de qualidade da água pós tratamento e ainda o custo do projeto. Ponto crucial no 

processo é o estabelecimento da qualidade necessária a água pós tratamento, essa informação definirá as 

estratégias e técnicas a serem utilizadas pois destas dependerá o potencial para remover os contaminantes 

da água o suficiente para seu uso destinado. 

O processo de tratamento de efluentes é composto por várias etapas. A etapa preliminar visa remoção 

de sólidos mais grosseiros (areia, terra, carvão, folhas de árvores, lixo sólidos, dentre outros) por barreiras 

físicas como grades e telas. Sólidos com diâmetros de até 1 milímetro (mm) são removidos, dependo do 

sistema de contenção aplicado. Nesta etapa aplica-se métodos de separação por diferença de densidade para 

outros agentes como óleos e graxas. Após a etapa preliminar, a etapa primária consiste na remoção de sólidos 

compostos por partículas de diâmetros inferiores a 1 mm, por processos de sedimentação e flotação ou ainda 

por coagulação e floculação química. Geralmente também são removidos nesta etapa componentes tóxicos, 

matéria orgânica, gorduras e metais dissolvidos (FILHO, 2009).

O tratamento secundário tem por objetivo a degradação de matéria orgânica presente no efluente. Ge-

ralmente ocorre pela aplicação de agentes biológicos e podem ser utilizados os métodos aeróbios e anaeróbi-

cos. Em processos aeróbicos, são aplicadas bactérias que consomem oxigênio, dessa forma há necessidade de 

inserção de oxigênio no processo (sistemas aerados). Em processos anaeróbicos, são utilizados além de bac-

térias aeróbicas (em menor quantidade), as bactérias facultativas (MORUZZI, 2008). No tratamento secundário, 

os compostos orgânicos são metabolizados por bactérias, o que diminui consideravelmente a DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio, necessária para degradar bioquimicamente a matéria carbonácea), podendo reduzi-

-la em até 90%, embora seja pouco eficaz para reduzir íons inorgânicos como amônio e nitrato (NH
4
+ e NO

3
-), 

exigindo o tratamento terciário, realizado por diversas reações químicas (SPIRO, STIGLIANI, 2009, p 237-238).

2.4.1 ETE COMPACTA

Há desafios tecnológicos a serem superados para a implementação de um sistema de tratamento de 

esgoto sanitário como ‘‘a eficiência na remoção de matéria orgânica e presentes no esgoto, a estabilidade do 

sistema frente às condições climáticas, a logística na construção, a robustez e a simplicidade de operação e de 

manutenção’’ (GONÇALVES et al. 2007, p. 1309). Com a crescente demanda por sistemas que aliem dimensio-

namento reduzido e qualidade, há necessidade de buscar-se novas tecnologias que atendam requisitos como 

eficiência, automação (reduzida intervenção humana), baixo gasto energético, controle de odores e integração 

ao ambiente do empreendimento, além de atenderem preceitos de sustentabilidade com o uso de matérias 

de construção de custo limitado (GONÇALVES et al., 2007).

De acordo com a norma NBR 13969 (ABNT, 1997) para a eficiência da ETE compacta, deve levar em 

consideração a manutenção preventiva para um bom funcionamento dos equipamentos. Deve-se impedir a 

entrada de objetos tais como: folhas, terras do terreno, plásticos e papeis ou objetos metálicos, que possam 

obstruir a passagem do efluente nos equipamentos e principalmente nas bombas da ETE, evitando a danifica-

ção dos equipamentos. No entanto, a limpeza da ETE compacta deve ser feita anualmente (ou de acordo com 

o processo) para que, posteriormente, um novo ciclo de operação seja iniciado. Caso contrário, a eficiência 

dos equipamentos será comprometida. A limpeza é constituída em retirada do lodo através de caminhões de 

limpeza de fossa que utiliza uma mangueira que suga todo lodo do fundo dos tanques.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho apresenta uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos nas bases de dados 

Scielo e Google Acadêmico, legislação e manuscritos técnicos sobre a utilização de recursos naturais, a impor-

tância da reutilização de água em processos industriais e análise dos tratamentos disponíveis. Após a pesqui-

sa bibliográfica, foi proposto um sistema que atenda a legislação e que seja viável para implementação em 

uma fundição de alumínio localizada Centro Industrial Do município de Divinópolis - MG. A empresa trabalha 

na fabricação de utensílios domésticos e possui aproximadamente 45 colaboradores distribuídos em setores 

produtivos e administrativo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na fundição em questão, a água é utilizada em banheiros sanitários, nas cozinhas e no refeitório para 

consumo humano, na irrigação de áreas verdes, em equipamentos de segurança como lava-olhos e sistemas 

de combate a incêndios. A empresa é de pequeno porte, mas consome uma quantidade de água significativa 

que vem da empresa concessionária COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). Após o consumo, 

a água é descartada no corpo coletor da Copasa para disposição final.

Por motivos de exigência da legislação do CONAMA no357 de 2005 e em consonância com a legislação 

ambiental Estadual (COPAM, 2004), a empresa deverá desenvolver um projeto para realizar o tratamento do 

efluente gerado. Nas pesquisas realizadas em referencial teórico, foram observados que existem vários tipos 

de tratamento como: preliminar, primário, secundário e terciário. Com estudos realizados nas normatizações 

técnicas (NBR 13969, ABNT, 1997), o tratamento do esgoto gerado pela fundição mais adequado a ser implan-

tado seria a ETE compacta composta de: tanque séptico, filtro anaeróbio, reator anaeróbio com tanque de 

repouso com estação de elevatório, por ser de fácil instalação, possui menor ocupação do terreno, menor 

custo e por estar em acordo aos parâmetros delimitados pela legislação e a literatura indica que esse sistema 

promove tratamento adequado (COSTA e GUILHOTO, 2014).

O tanque séptico deverá ter capacidade de receber todo esgoto sanitário, de acordo com a NBR 7229 

e o conjunto de tanque séptico se congrega em filtro anaeróbio. O sistema de tanque séptico deve ser cons-

truído em materiais de alvenaria ou fibra. O dimensionamento do filtro aeróbio é normatizado pela NBR 13969 

(ABNT, 1997). Os parâmetros utilizados para cálculo do volume do filtro e da vazão de ar necessária é número 

de pessoas a serem atendidas e a contribuição de esgoto por pessoa em um dia (FIGURA 01).

FIGURA 01: Esquema com os principais componentes de um tanque séptico. Reproduzido da fonte: BRASIL, 2014, p.9
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No projeto para tanque séptico alguns pontos são importantes para o bom funcionamento do siste-

ma. A altura mínima interna deve ser de 1,20 metros com a entrada e saída dos septos posicionados adequa-

damente. O cuidado com o dimensionamento e critérios na instalação contribuem para que o lodo formado 

no processo de tratamento acumule-se no interior do tanque septo por processo de sedimentação e posterior 

digestão anaeróbica (BRASIL, 2014). Neste sentido, para implantação da ETE compacta é necessário que faça 

os cálculos de dimensionamento segundo as normas NBR 7229 e NBR 13969. Como a fundição é de pequeno 

porte, obteve-se os dimensionamentos representados nas tabelas 01, 02, 03 e 04.

No de pessoas Capacidade (m3) Altura (m) Diâmetro (m)

15 a 19 5 1,83 2,24

44 a 52 10 3,22 2,24

 
TABELA 1.Dimensionamento para um tanque séptico. 

Capacidade (m3) Altura (m) Diâmetro (m)

2,8 1,81 1,58

5 1,83 2,24

 
TABELA 2.Dimensionamento para um tanque anaeróbio

Capacidade (m3) Altura (m) Diâmetro (m)

1 0,9 1,4

1,75 1,1 1,6

 
TABELA 3. Dimensionamento para um reator aeróbio

Capacidade (m3) Altura em (m) Diâmetro (m)

6 1,87 2,21

10 2 2,6

 
TABELA 4.Dimensionamento do tanque de repouso

Para instalação da ETE compacta na fundição, o dimensionamento adotado será em relação a sua 

capacidade de tratamento. O tanque séptico será de aproximadamente 10 m3, o tanque anaeróbico será de 5 

m3, o reator aeróbio será utilizado o de 1 m3 e o tanque para repouso da água será de 10 m3 juntamente com 

uma bomba de recalque. A água tratada será reutilizada, após realização dos ensaios físico químicos necessá-

rios para averiguação do tratamento, em jardinagem, limpeza de pátios e descarga em banheiros sanitários.
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5. CONCLUSÃO

O reuso de água industrial faz parte da cultura de poucos empreendimentos. Somente as empresas 

bem estruturadas e inovadoras mantém essa política. Diante desse cenário, conclui-se que o esgoto sanitário 

depois de ser tratado tem um papel fundamental para o uso sustentável da água. A proposta para a fundição 

é de instalar uma ETE compacta, pois o consumo de água é relativamente baixo e este projeto pode trazer 

para a empresa grandes benefícios, como atendimento às legislações vigentes, redução do impacto ambien-

tal, melhoria da imagem perante aos clientes, sociedade e fornecedores, implantação da gestão ambiental, 

além do reaproveitamento da água para utilização em lavagem do pátio da empresa, regramento de jardins 

e redução do consumo de água.

Diante dos dados e informações apresentadas, conclui-se que a implementação de um sistema de 

tratamento como ETE compacta é viável neste tipo de empreendimento. Os vários quesitos avaliados como 

instalação e manutenção, eficiência e benefícios econômicos ao empreendimento são adequados a realidade 

do empreendimento. Além da viabilidade, o sistema pode ser uma ferramenta importante para promover a 

sustentabilidade, reduzir os impactos ambientais gerados pelo processo produtivo do empreendimento.
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Resumo: As indústrias cimenteiras são responsáveis por 5% da emissão de dióxido de carbono (CO2) de 

todo o mundo, e liberam ainda outros poluentes prejudiciais à saúde (SNIC, 2008). Nesse contexto, o mu-

nicípio de Pedro Leopoldo, foco desse estudo, sofre com a problemática da poluição atmosférica, agravada 

possivelmente pela presença de cimenteiras dentro do perímetro urbano. Assim, este trabalho teve como 

objetivo a produção de uma tinta de baixo custo capaz de transformar gases poluentes em gases inofensi-

vos. Para alcançar essa transformação optou-se pela utilização do dióxido de titânio (TiO2) na composição 

da tinta, composto capaz de atuar na fotocatálise, uma vez que essa tem sido amplamente estudada e 

utilizada, no tratamento de efluentes líquidos ou gasosos. Ademais, para alcançar a viabilidade econômica 

foram adicionados materiais básicos como água, cola branca e cal virgem (CaO). Foram realizados dois 

testes com enfoque na análise de poluentes por partículas por bilhão, para estes foram montados sistemas 

fechados com lâmpadas capazes de emitir radiação capaz de ativar a ação fotocatalítica do TiO2. Os resul-

tados demonstraram uma diminuição perceptível dessa concentração de gases poluentes, demonstrando a 

existência de uma reação de transformação dos gases. Outros dois testes foram realizados baseando-se no 

método de análise de pH e utilizando-se da luz solar. Para isso, foi queimado enxofre, para a formação do 

dióxido de enxofre, dentro de grupos de garrafas PETs, com e sem a presença da tinta. Como resultado, foi 

obtido uma diferença significativa no pH de cada um dos grupos, sendo que as garrafas não pintadas apre-

sentaram um pH ácido, e as que foram pintadas apresentaram um pH mais básico, demonstrando, assim, 

uma possível eficiência da tinta. Além disso, testes de exposição a ambientes externos e de análise da de-

gradação do azul de metileno foram realizados e apresentaram resultados favoráveis na ação e resistência 

da tinta. Dessa forma, foi exequível a fabricação de uma tinta economicamente viável, de textura lisa, fácil 

secagem e aderência que pode ser utilizada para minimizar os impactos do ritmo de produção industrial e 

melhorar a qualidade do ar no município.

Palavras Chave: Tinta; Fotocatálise; Poluentes.

INTRODUÇÃO

A poluição atmosférica configurou-se como uma problemática mundial a partir da   Revolução Indus-

trial, ocorrida na Inglaterra, em meados do século XVIII, uma vez que os processos produtivos começaram a 

ser controlados por novas máquinas, as quais eram movidas por energia a vapor, advinda  da  queima  de  

combustíveis  fósseis  ou  vegetais. (LEAL C.S.G .et al, 2008). 

1 Discentes e docentes do SESI – Pedro Leopoldo
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Em um primeiro momento, o mais utilizado foi o carvão  mineral que,  em sua  queima, libera gases 

tóxicos como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), óxido de ni-

trogênio (NOx), ozônio (O3) e hidrocarbonetos (HC), todos eles apontados  pela  literatura  específica  como  

poluentes prejudiciais à saúde (ECYCLE, 2014).

Frente aos impactos negativos desses gases ao meio ambiente, novas tecnologias passaram a ser 

desenvolvidas objetivando o controle sobre os processos industriais e suas emissões; contudo, mesmo com 

a utilização de energias renováveis, como a eólica e a hidrelétrica, estima-se que 70% da demanda mundial é 

suprida por combustíveis fósseis, ou seja, energia não limpa (GREENPEACE, 2010).  

Ainda nesse contexto, os resíduos dessa emissão acabam impactando na qualidade do ar nos dias 

atuais, como demostram os dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), segundo os 

quais 90% da população mundial respiram ar de baixa qualidade, e cerca de 3 milhões de mortes estão rela-

cionadas à  exposição  da  poluição  do  ar  em  ambientes externos.

O Brasil teve seu modelo de desenvolvimento primário-exportador transferido para um modelo de 

substituição de importações entre as décadas de 1950 e 1980. As indústrias aqui instaladas pertenciam, em 

sua maioria, aos setores químico-petroquímico, metalomecânico, de material de transporte, madeireiro, entre 

outros, cuja implantação incorporou padrões tecnológicos avançados para a base nacional, mas ultrapassados 

no que se refere à relação com o meio ambiente (CIMA, 1991).

Com os incentivos estaduais promovidos para a instalação de empresas na região de Minas Gerais, 

nos anos 50, a cidade de Pedro Leopoldo, localizada no vetor norte, região metropolitana de Belo Horizonte, 

começou a impulsionar sua  economia  com  a  instalação  da  Cia.  de Cimento Portland Cauê (atual Interce-

ment), fábrica de grande potencial de extração de calcário (Ca). Posteriormente, dando sequência à industria-

lização municipal, outra indústriacimenteira, a Ciminas, também passou a integrar o perímetro do município, 

sendo esta conhecida atualmente como Holcim. (P.M.PL, 2016).

Diante dessa nova realidade, a  comunidade de  Pedro Leopoldo passou então a  conviver com alguns 

dos efeitos prejudiciais dessa instalação considerando-se que segundo o Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento, SNIC (2008), as cimenteiras são responsáveis por 5% da emissão de dióxido de carbono (CO2) de 

todo o mundo liberando ainda SO2, NOx, CO e compostos de chumbo, todos eles poluentes que afetam a 

saúde humana.

Apesar dessa possível contribuição para a problemática ambiental, cabe ressaltar que as indústrias 

são responsáveis por 43,64% do PIB do município, conforme aponta o IBGE (2013), sendo essa uma atividade 

imprescindível para o sustento da população e economia local. Posto isso, propõe-se na realização desta pes-

quisa o desenvolvimento de um produto de baixo valor econômico que possa servir como um auxílio para a 

melhoria da qualidade do ar na cidade.

Tomando como base estudos já existentes sobre a utilização  do  dióxido  de  titânio  (TiO2)  como  

um  reagente capaz de realizar a fotocatálise, ou seja, quando ativado por raios (UV) é capaz de interagir com 

os gases poluentes e transformá-los em gases inofensivos. (NOGUEIRA, 2014).

Assim, sugere-se a elaboração de uma tinta tendo o TiO2 como principal composto, além de  outros  com-

ponentes de  baixo custo, a exemplo do óxido de cálcio (CaO), que possa trazer um diferencial para o mercado.
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1- OBJETIVO E QUESTÃO PROBLEMA

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma tinta de baixo custo, à base de dióxido de titânio (um fotocatalisador) capaz de 

transformar gases poluentes em gases inofensivos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Desenvolver uma tinta à base de dióxido de titânio com materiais economicamente viáveis.

•	 Analisar a adição de óxido de cálcio para alcançar a viabilidade de produção, bem como a 

textura da tinta com esse reagente.

•	 Submeter a tinta selecionada a testes qualitativos e quantitativos de exposição aos gases 

atmosféricos, principalmente o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono.

2.3 QUESTÃO PROBLEMA

A relevância desse estudo  consiste  na  indução  da melhoria da qualidade do ar  local, de  manei-

ra que com a redução dos gases poluentes a população seria a maior beneficiada em se tratando de saúde 

coletiva, uma vez que esses gases impactam diretamente no aumento do número de casos  de  doenças  

respiratórias, bem como no aumento  da influência destes na ocorrência de chuva ácida.

Outra questão relevante, igualmente importante, se encontra na adequação à ética  produtiva,  cada  

vez  mais cobrada pelo governo e demandada tanto pela população quanto  por  toda  cadeia  de  produção.  

Nesse contexto, as indústrias poderiam utilizar-se dessa tinta para reafirmar ainda mais esse papel ético, 

mostrando-se engajadas socialmente, visto que demonstrariam que não se preocupam apenas com a sua 

produção mas também com os impactos que ela causará no meio ambiental.

Por fim, a realização desse projeto significa para os autores uma tentativa de suprir as carências de 

uma realidade na qual também estão inseridos, por meio da elaboração de um produto à base de um com-

posto que, além de ser estável, aparenta ser economicamente viável. Comprovar-se-ia, assim, que por meio 

de um olhar crítico e da busca por um saber competente sobre os acontecimentos da cidade, que soluções 

podem ser criadas, a fim de melhorarem  a qualidade de vida da comunidade e, ao mesmo tempo, manter o 

ritmo de produção necessária para o progresso, questões que se configuram como desafios para este século, 

tanto para o poder público quanto para a gestão industrial.

1. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS

1.1 COMPOSIÇÃO DA TINTA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA FABRICAÇÃO

3.1.1 Dióxido de Titânio (TiO2) rutilo é um pó branco a base de titânio amplamente utilizado nas in-

dústrias farmacêuticas, alimentícia, de cosméticos e química, presente no território brasileiro, extraído em sua 

forma mineral, principalmente na Jazida de Guaju – Mataraca – PB, sendo esse o composto que será utilizado 

para catalisar os gases, utilizado em sua forma rutilo em pó fornecido pela empresa Sufal Química – BH, MG;
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3.1.2 Óxido de Cálcio (CaO), mais conhecido comercialmente como cal,  é  obtido de  rochas calcárias 

pela  decomposição térmica (calcinação ou queima), utilizado em sua forma de pó;

3.1.3 Cola Branca, marca Aplicola;

3.1.4 Água mineral;

3.1.5 Balança de precisão Sartorius modelo LC3201d com capacidade 3200g e balança portátil de pre-

cisão modelo Dayhome modelo Y26 capacidade de 200g;

3.1.6 Dois bastões de vidro;

3.1.7  Beckers de diferentes proporções 400 ml, 200 ml, 100 ml e 80 ml, além de duas latas de tinta 

de metal na capacidade de 400 ml;

3.2 TESTE DA APLICABILIDADE DO ÓXIDO DE CÁLCIO

3.2.1 Tijolo laminado;

3.2.2 Pincel número 2, marca Condor;

3.3 EXPERIMENTO DE ANÁLISE DO PH

3.3.1 Água desmineralizada da marca Settori com ph 5,5;

3.3.2 Seis garrafas PETs transparentes de 2 litros;

3.3.3 Enxofre em pó (0,1g);

3.3.4 Aparelho pHmetro micro  processado modelo ph-100 da marca PHTEK;

3.3.5 Hastes e papel de alumínio;

3.3.6 Fósforo e vela;

3.3.7 Funil de plástico;

3.3.8 Silicone para altas temperaturas da marca TEKBOND;

3.3.9 Fita isolante da marca APFER;

3.3.10 Hastes e papel de alumínio

3.3.11 Tesoura de ponta fina da marca ABC;

3.4 EXPERIMENTO DE CONCENTRAÇÃO DE GASES POLUENTES EM PARTÍCULAS POR BILHÃO

3.4.1 Aparelho Serinus 50 relacionado ao gás SO2, da marca Ecotech;

3.4.2 Aparelho de diluição de gases Serinus cal 3000, da marca Ecotech;

3.4.3 Lâmpada de mercúrio adaptada com quartzo;
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3.4.4 Proveta de 1000 ml da marca PHOX;

3.4.5 Silicone para altas temperaturas da TEKBOND;

3.4.6 Reator para acionamento da lâmpada de mercúrio;

3.4.7 Rolha de borracha;

4. PROCEDIMENTOS

4.1 PRODUÇÃO DA TINTA

De acordo com o Manual de Construção em Aço do Centro Brasileiro da Construção em Aço, as tintas 

são compostas por 4 grupos de matérias primas: solventes, resinas, pigmentos e aditivos. Neste estudo, a 

elaboração da tinta fotocatalítica seguiu uma formulação de 40% de solutos e 60% de solventes. 

4.2 ANÁLISE DA ADIÇÃO DO ÓXIDO DE CÁLCIO

Buscando avaliar a viabilidade econômica da CaO, foram considerados dois aspectos: o valor de 

mercado e a disponibilidade do material na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com sites de 

compra, conforme indica a tabela 1.

TABELA 1 - ANÁLISE DE CAL

Marca Hydra Pinocal Tancal

Peso 20kg 20kg 20kg

Preço R$6,27 R$6,91 R$7,89

Preço Médio R$7,02

Preço Gasto de cal na tinta R$0,06 por litro
 
Fonte: Elaborada pelos autores

Ademais, um teste de aplicabilidade para analisar a textura também foi realizado. Para tal, utilizou-se 

um pincel para aplicar a tinta na superfície superior de um tijolo laminado.

4.3 EXPERIMENTO DE ANÁLISE DO PH

Este teste consistiu em uma análise qualitativa da ação da tinta por meio de alteração de pH, o qual 

foi analisado pelo aparelho pHmetro. Para a montagem dos ensaios foram utilizadas quatro  garrafas  PETs,  

sendo duas controle (sem tinta) e duas pintadas internamente e preenchidas cada uma com 250ml  de  água  

desmineralizada, utilizando–se de  um funil de plástico, para concentrar o  fluxo da água em seu centro 

sem possível escorrimento pelas bordas internas.

As garrafas foram devidamente vedadas e receberam um furo de 2 cm de diâmetro em sua parte 

inferior para evitar que a água a ser analisada, antes e depois do teste, entrasse em contato direto com a 
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tinta, de forma que não houvesse interferência no seu pH. O furo foi então vedado com uma rolha de borracha 

na dimensão citada, para não passar nenhum fluído durante os testes.

Em seguida, foram quantificados 0,2g de enxofre por intermédio da balança de precisão. Esse enxofre 

foi queimado para a formação do gás poluente dióxido de enxofre que possui caráter ácido. Essa queima foi 

realizada utilizando-se hastes de alumínio e papel alumínio para formar uma concha em sua ponta de manei-

ra que nenhum material sólido fosse liberado para dentro das garrafas.

Após o aparecimento da chama no enxofre, ele foi colocado dentro das garrafas, por cerca de 20 

segundos; a haste foi, em seguida, retirada e as garrafas fechadas. As quatro garrafas foram levadas para um 

ambiente com grande exposição à luz solar com o intuito de ativar a capacidade fotocatalítica do dióxido de 

titânio. Elas foram colocadas a 80 centímetros do chão em uma manilha (Imagem 1). Elas permaneceram ao 

sol por um período de 3 horas, entre as 10h40 da manhã até as 13h40 da tarde, contando, dessa maneira, 

com grande incidência de raios UV.

IMAGEM 1 - EXPOSIÇÃO DAS GARRAFAS AO SOL

Ao término desse  período, as quatro garrafas  foram retiradas da exposição ao sol e levadas para a 

sala de testes; foram retiradas alíquotas de 40 ml de cada garrafa através da remoção das rolhas; com a este-

rilização do pHmetro em cada uma das etapas de medição foi medido o pH de cada uma das quantias de água.

4.4 EXPERIMENTO DE CONCENTRAÇÃO DE GASES POLUENTES EM PARTÍCULAS POR BILHÃO

Para a realização do experimento executado com auxílio do CIT/CETEC em Belo Horizonte, foi utilizado 

um reator fotocatalítico. Montado sobre uma plataforma de madeira de dimensões 20,5x21, 5 cm e um furo de 

3,5 cm de diâmetro para passagem dos tubos; utilizou-se uma proveta de 1000 ml com as paredes internas 

pintadas pela tinta produzida, tendo uma abertura na parte inferior para a passagem dos tubos que serviriam 

como entrada e saída dos gases. 

Aproveta foi devidamente vedada com silicone e na parte superior foi utilizada uma rolha de borra-

cha, onde foi ajustado um suporte para a lâmpada de mercúrio adaptada com quartzo, que se encontrava 

ligada ao reator de acionamento (Imagem 2). Então, a proveta foi envolta com uma camada de papel alu-

Fonte: Elaborada pelos autores
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mínio como  forma de evitar o efeito negativo que a radiação proveniente da lâmpada de vapor de mercúrio 

poderia causar no corpo humano.

IMAGEM 2 - MONTAGEM DO REATOR FOTOCATALÍTICO

Os ensaios foram realizados tomando-se como base a quantidade de partículas por  bilhão 

de  dióxido de  enxofre contido no ar atmosférico do local, medida que era quantificada pelo aparelho 

Serinus 50. Além disso, foi utilizado o aparelho Serinus cal 3000 como forma de diluir o gás poluente 

juntamente com o ar atmosférico, medida necessária para favorecer a energia de 1band gap, essencial 

para a fotocatálise.

O tempo mínimo do experimento foi de 15 minutos, as leituras foram anotadas a cada minuto. Primei-

ramente foi analisada a quantidade de partículas de SO2  presente no ar atmosférico local. Após essa análise, 

ocorreu o bombeamento do gás para dentro do sistema, mantendo a lâmpada desligada. Posteriormente, 

a lâmpada foi ligada para ativação da fotocatálise. Quantificou-se em todos os momentos a quantidade de 

partículas de SO2.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 PRODUÇÃO DA TINTA

No que se refere à formulação da tinta, esta se apresentou homogênea e obteve um custo de R$5,83 

p/litro (Tabela 2), além de não conter o cheiro forte, típico das tintas convencionais.

Fonte: Elaborada pelos autores

 Band gap ou intervalo de banda é a distância entre a banda de valência dos eletrons e a banda de condução. Essencialmente, o intervalo 
de banda representa a energia mínima que é necessária para excitar um elétron até um estado na banda de condução onde ele pode 
participar na banda de condução. (ENERGYEDUCATION.CA, 2015)
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TABELA 2 - RELAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS

Água Cola Dióxido de Titânio (Rutilo) Óxido de Cálcio 

Preço de compra (Kg/L) R$16,80(L) R$22,50(Kg) R$7,02(Kg)

Preço de 1 litro de tinta R$5,83

Fonte: Elaborada pelos autores

5.2 TESTE DA APLICABILIDADE DO ÓXIDO DE CÁLCIO

Constatou-se que a  tinta adere bem à  superfície do  tijolo, tendo uma secagem rápida, apresen-

tando uma textura semelhante as das tintas convencionais.

5.3 EXPERIMENTO DE ANÁLISE DO PH

A água desmineralizada, apresentou pH de 5,5 antes de realização dos testes. Após as 3 horas de 

exposição solar, o pH  das  garrafas pintadas foi  próximo da  neutralidade. Em contrapartida, o pH das gar-

rafas controle foi bastante ácido, conforme o esperado (GRAFICO 1). Esse resultado demonstra uma diferença 

perceptível na comparação entre os dois grupos de garrafas, o que possivelmente confirma a eficiência da 

tinta para o objetivo proposto.

GRÁFICO 1 - ANÁLISE DE PH

5.4  EXPERIMENTO DE CONCENTRAÇÃO DE GASES POLUENTES EM PARTÍCULAS POR BILHÃO

No experimento com a lâmpada de mercúrio, no reator fotocatalítico, o ar atmosférico local serviu de refe-

rência para as leituras e continha uma concentração entre 9,89 e 10,15 (p.p.b) de dióxido de enxofre. Verificou-se 

nos resultados obtidos no Gráfico 2, tanto para a passagem de gás no sistema com a lâmpada desligada quanto 

para a lâmpada ligada, uma redução na concentração do SO2 em comparação com os valores obtidos para o ar.

Fonte: Elaborada pelos autores
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É importante ressaltar que se verificou um vazamento de ar no sistema, o que possivelmente não 

interferiu no resultado obtido, uma vez que se houvesse interferência os resultados da leitura deveriam 

estar mais próximos à concentração obtida para o ar atmosférico. Contudo, aconselha-se realizar outro teste 

realizando a devida vedação do reator.

6. CONCLUSÕES

Com a realização deste estudo, foi possível o desenvolvimento de um produto que atende  aos  

objetivos dessa pesquisa sendo ele capaz de oferecer uma resposta para a redução da concentração de 

poluentes. A tinta, feita a partir do dióxido de titânio (em seu formato rutilo) e materiais básicos, de baixo 

custo, demonstrou aderência considerável, além de apresentar cheiro bastante fraco e uma secagem rápida, 

oferecendo ao mercado um produto inovador frente a esta problemática.

Todos os experimentos realizados demonstraram, inicialmente, um resultado favorável para o  

objetivo desse estudo. A análise do pH no experimento com as garrafas demonstrou, nas garrafas que 

continham a tinta, uma relevante diminuição da concentração de óxidos ácidos, principais responsáveis pela 

contaminação da água e do ar, pela chuva ácida e por doenças respiratórias. Já no experimento com o pro-

pósito quantitativo, notou-se uma redução da concentração de SO2 até mesmo com a lâmpada desligada, o 

que pode ser indicativo de alguma reação do poluente com a tinta. Essa redução foi ainda mais acentuada 

quando a lâmpada de mercúrio foi ligada, forte indício da ocorrência de fotocatálise.

Sugere-se a realização de novos testes, mais aprofundados, baseados nos realizados nesse estudo, 

entretanto, modificando algumas variáveis, a fim de se alcançar resultados mais fidedignos, os quais já estão 

sendo realizados pelos desenvolvedores do projeto e deverão apresentar novos resultados em breve.

 Fica evidente, portanto,  que essa pesquisa possui uma significativa relevância social, visto que 

atende às Metas Globais para o desenvolvimento sustentável, e que o produto desenvolvido pode vir a ser 

uma das metas da Agenda 21 do município.

GRÁFICO 2 – CONCENTRAÇÃODE SO2 EM FUNÇÃO DO TEMPO

Fonte: Elaborada pelos autores
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Ademais, a tinta poderia ser utilizada como outra forma de compensação para os poluentes ainda 

emitidos pelas indústrias, ampliando mais o diálogo destas com a comunidade e possibilitando que o ritmo 

de produção seja mantido e o progresso assegurado, porém, com um menor impacto ambiental.
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EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE CHINELO DE VINIL NO ALÍVIO  
DE DORES PROVOCADAS PELA FASCITE PLANTAR E  

ESPORÃO DE CALCANEO 
Leonardo Heluany Zeitune1 ,  

Camila de Oliveira Carvalho2,  

Edmar Mendes de Paula 3 ,  

Michele Granha Giorgini 4 ,  

Andressa Granha Giorgini5

Resumo: A fascite plantar e o esporão de calcâneo são responsáveis por dores com intensidades elevadas e 

atrapalham a qualidade de vida de milhares de pessoas no dia a dia. O intuito deste trabalho foi verificar os 

efeitos da utilização dos chinelos de vinil no alívio das dores provocadas por estas patologias, em pacientes 

tratados na clínica escola de fisioterapia da Faculdade Pitágoras Betim. Foi verificado também o desgaste dos 

chinelos quando submetido a caminhada prolongada. Quatro pacientes foram estudados e em 100% da amos-

tra foi evidenciado a diminuição da percepção dolorosa nos pés após a substituição do chinelo de borracha 

pelo chinelo de vinil. Não houve desgaste significativo do material após teste em esteira. Concluímos que o 

chinelo de vinil aliviou as dores nos pés dos pacientes investigados. 

Palavras-chave: chinelo de vinil, fascite plantar, esporão de calcâneo

INTRODUÇÃO 

Estima-se que cerca de 10% da população mundial já apresentou ou irá apresentar queixa de dor no 

pé em algum momento da vida. A fascite plantar ou síndrome da dor do calcanhar é uma causa frequente 

de dor no calcanhar e no pé em adultos, e acomete cerca de 2 milhões de americanos por ano (YOUNG et al., 

2001). Fascite plantar é um distúrbio relativamente comum do pé, mas pouco se sabe sobre sua prevalência 

ou como os pacientes são tipicamente cuidados.

A condição tende a ocorrer com maior frequência em mulheres, recrutas militares, idosos, sedentá-

rios, obesos e atletas jovens do sexo masculino. Geralmente, está associada a pronação excessiva dos pés, 

excesso de corrida e longos períodos na posição de pé (GOFF, 2011). 
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Trata-se de uma desordem no local da inserção dos ligamentos no osso calcâneo e se caracteriza 

pela cicatrização, inflamação ou destruição estrutural da fáscia plantar do pé. Embora originalmente a fascite 

plantar tenha sido pensada como um processo inflamatório, estudos recentes têm demonstrado alterações 

estruturais mais condizentes com processos degenerativos. Esta degeneração é semelhante à necrose crônica 

da tendinose, onde há perda da continuidade do colágeno, aumento da matriz do tecido conjuntivo e da vas-

cularização, e presença de fibroblastos em vez das células inflamatórias normalmente vistas na inflamação 

aguda de tendinite (KHAN et al., 2000). 

A dor característica da fascite plantar é geralmente sentida na parte de trás do calcanhar, ao longo de 

toda a fáscia plantar, principalmente aos primeiros passos do dia e após longos períodos sem apoiar os pés no 

chão (GOFF, 2011). Indivíduos com fascite plantar frequentemente apresentam dificuldade para realizar a dorsi-

flexão do pé, o movimento de elevar o pé em direção à perna, fato esse que pode afetar a marcha do paciente. 

Outra desordem comumente presente nos pés é o esporão de calcâneo, uma espícula óssea que cres-

ce no osso calcâneo, no local onde a fáscia plantar se insere. Geralmente, o desenvolvimento ósseo anormal 

acontece por uma tração exacerbada da fáscia plantar no calcâneo, que leva o corpo a depositar cálcio no lo-

cal, formando a espícula óssea. Dentro da população geral, estima-se que uma em cada 10 pessoas apresenta 

essa patologia, mas somente 5% apresentam sintomas. Isso significa que, na maioria dos casos, o esporão 

não é a causa da dor e/ou não dói. Frequentemente, o termo esporão de calcâneo é erroneamente utilizado 

como diagnóstico para a dor no calcanhar presente na fascite plantar, entretanto sua presença pode ou não 

estar relacionada com os sintomas. 

Varias são as estratégias utilizadas na prática clinica para amenizar as dores causadas por tais pato-

logias. Embora o tratamento utilizado atualmente para fascite plantar não se baseie em evidências científicas, 

o uso de combinações das técnicas de alongamento, talas noturnas, fisioterapia, massagem, palmilhas custo-

mizadas ou pré-fabricadas e injeções com anti-inflamatórios tendem a solucionar o problema em cerca de 90% 

das vezes (NEUFELD et al., 2008).

Dentre as órteses mais indicadas para alívio de dor estão as palmilhas ortopédicas customizadas, para 

correção da pisada e, as órteses pré-fabricadas, confeccionadas com material macio, que amortecem e aliviam 

a pressão plantar dos pés. Um dos pontos negativos relacionados ao uso da palmilha está associado ao uso 

desta órtese somente em sapatos fechados, o que dificulta seu uso no ambiente domiciliar, uma vez que a 

maioria das pessoas preferem o uso de chinelos de borracha em tal ambiente. 

Um novo modelo de chinelo está disponível no mercado feito de material resistente e macio, o vinil.  

No processo de fabricação dos chinelos de vinil utiliza-se a extrusão a quente, na qual o vinil é submetido a 

uma temperatura elevada e comprimido através de pequenos orifícios formando fios entrelaçados, conhecidas 

como tramas. Após breve resfriamento, estas tramas são fundidas em uma base rígida de vinil e em seguida 

bobinadas em rolos.

Os rolos são cortados em placas retangulares com tamanhos definidos e em seguida estas placas 

cortadas, utilizando prensas e moldes para que se obtenha o formato final do chinelo do tamanho adequado. 

Após o corte, colam-se duas placas com faces espelhadas, e posterior a uma segunda prensagem, coloca-se 

as tiras, terminando assim fabricação da base do par de chinelos. 

Dentre as características do vinil, pode-se dizer que a resistência é proporcional a altura da trama e a 

espessura do fio, componentes essenciais para o amortecimento da pisada e a sensação de conforto nos pés. 
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Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos da utilização do chinelo de vinil 

na percepção dolorosa de pacientes com esporão de calcâneo e/ou fascite plantar, além de medir o desgaste 

do chinelo, após a utilização em ambiente controlado.

2. METODOLOGIA

AMOSTRA

Para obtenção da amostra foram selecionados pacientes em tratamento fisioterapêutico na Clínica es-

cola da Faculdade Pitágoras de Betim-MG com diagnostico clínico de fascite plantar e/ou esporão de calcâneo 

e selecionamos também pacientes que não possuem nenhuma destas anomalias.

A amostra do trabalho foi constituída de quatro pacientes com idade média de 49,2 anos, que apre-

sentavam queixa de dor no pé e dois pacientes com idade média de 23 anos que não apresentavam nenhuma 

anomalia 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS

A avaliação inicial constou de anamnese, na qual foram feitas questões para identificação geral de 

cada participante, e ainda envolveram questões sobre doenças associadas e prévias, uso de medicamentos e 

terapias prévias.

Para avaliação dos efeitos da utilização dos chinelos de PVC na percepção dolorosa dos pés foi elabo-

rado um questionário qualitativo, respondido pelos participantes da pesquisa a cada 15 dias, no período de 

agosto a novembro de 2016. Para avaliação da percepção dolorosa foi utilizada a Escada Visual Analógica (EVA) 

de 10 cm, no qual zero cm representa ausência de dor e 10, máxima dor (Figura 1). 

0 10

Sem 
Dor

Máxima
Dor

Figura 1 - Escala Visual Analógica (EVA) de 10 cm para avaliação da intensidade da dor.

Os participantes foram instruídos a utilizar os chinelos de vinil da marca CHINELOS PARA VOCE, fabrica-

dos em Belo Horizonte-MG (Figura 2), durante os momentos que estivessem em casa, substituindo os chinelos 

e calçados convencionais no dia a dia, durante todo o período da pesquisa. O vinil utilizado na confecção dos 

chinelos é fornecido pelo grupo KAPAZI, localizado na região de Almirante Tamandaré no Paraná.

Em paralelo, foi realizado a análise do desgaste da borracha de vinil, para se tentar estimar o desem-

penho do chinelo. Para tal, dois voluntários hígidos, andaram em uma esteira localizada na clínica escola de 

fisioterapia da Faculdade Pitágoras de Betim-MG, durante 210 minutos, a uma velocidade média de 4,0 KM/h. 

A esteira utilizada nos testes foi da marca Movement, modelo RT250GII, com sistema de amortecimento com 

coxins elásticos, alimentada por um motor elétrico de 3 HP, a uma velocidade de 4,5 m/s com 212 x 86 x 145 

cm de dimensão.
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A medida da espessura do chinelo é de 25 mm, e o acompanhamento da espessura foi medido com 

trenas métricas convencionais de 3 metros.

3. RESULTADOS 

Participaram do estudo quatro pacientes do sexo feminino, com idade média de 49,2 anos, com diag-

nóstico clínico de fascite plantar e/ou esporão de calcâneo. Todas as pacientes realizavam tratamento fisiote-

rapêutico e medicamentoso para alívio dos sintomas e melhora do quadro funcional associado às patologias 

investigadas. Doenças prévias, medicação para alívio de dor, tempo médio de tratamento fisioterapêutico 

recebido e de utilização do chinelo de vinil e, a percepção do alívio de dor com uso do chinelo são mostrados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Doenças prévias, medicação para dor, tempo de tratamento fisioterapêutico e de utilização do chi-

nelo de PVC. 

 Características da amostra

Voluntário Doenças prévias
Tempo de trata-
mento fisiotera-
pêutico (meses)

Medicação 
para dor

Tempo médio de 
uso do chinelo 
de PVC (por dia)

Percepção do 
alívio de dor 
com uso do 
chinelo de 
PVC

A Nao 4 Sim 5 horas Sim

B Nao 6 Sim 4 horas Nao 

C
Depressão, Hipertensão arte-
rial, Fibromialgia

8 Sim 6 horas Sim

D
Hipertensão arterial e Diabe-
tes Mellitus

8 Sim 4 horas Sim

Sobre a percepção dolorosa na região dos pés após o uso diário dos chinelos de vinil obtidos pelos 

relatos dos pesquisados, foi possível observar que, em 75% da amostra, houve alívio ou diminuição dos sinto-

mas dolorosos e, apenas um participante (25%), relatou que o chinelo não aliviou as dores no pé. Entretanto, 

ao analisar a percepção de dor por pessoa avaliada por meio da EVA de 10cm, os dados mostram um resultado 

diferente, como pode ser observado na figura 3. 

Figura 2 - Chinelos de Vinil utilizados nos experimentos
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Para avaliar o desgaste do chinelo de PVC em ambiente controlado, a distância percorrida total foi 

de 14.5 km por paciente. Para essa distancia, foi possível observar que, para ambos os pacientes, o desgaste 

do chinelo não se mostrou significativo, fazendo os fios que compõem o solado do chinelo permaneceram 

intactas e a espessura dos chinelos se manterem idêntica a espessura inicial, como demonstra a tabela 2. 

Tabela 2. Condição inicial e final do chinelo de vinil dos pacientes 1 e 2 com pressão plantar média 0.214 kg/cm 

e 0.251 kg/cm respectivamente.  

Data
Distancia percorrida 
(km)

Espessura inicial mé-
dia  (mm)

Espessura Final mé-
dia (mm) Paciente 1

Espessura Final mé-
dia (mm) Paciente 2

11/nov 1,9 25 25 25

18/nov 4 25 25 25

25/nov 4,1 25 25 25

02/dez 4,5 25 25 25

Total 14,5      

4. DISCUSSAO 

A fáscia plantar é uma das estruturas estáticas mais importantes para o suporte do arco longitudinal 

medial do pé. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pacientes por ano procuraram atendimento mé-

dicos em consultórios e departamentos ambulatoriais hospitalar para o diagnóstico e tratamento da fascite 

plantar entre 1995 e 2000 (Riddle e Schappert, 2004).

As mulheres são mais acometidas que os homens devido a sua associação com a obesidade e o 

climatério (GRECCO, 2011). No presente estudo, 100% dos estudados eram do sexo feminino, caracterizando a 

prevalência entre um dos gêneros. A prevalência da fascite plantar em mulheres também pode ser observada 

no estudo desenvolvido por Imamura e colaboradores (1996) onde, dos 29 indivíduos estudados, 26 eram do 

sexo feminino, representando 90% da amostra, e no trabalho de Pfeffer e colaboradores (1999), que realizaram 

estudos com 236 pacientes com fascite plantar, e destes, 160 eram mulheres. 

Figura 3 - Percepção dolorosa avaliada por meio da EVA de 10 cm no início e no final da 
pesquisa. 
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O tratamento da fascite plantar e/ou do esporão de calcâneo inicialmente preconizado é o conserva-

dor, ou seja, métodos e técnicas não cirúrgicas. Normalmente, consiste no emprego de antiinflamatórios não 

hormonais e no uso de palmilhas de material macio com suporte para o arco longitudinal medial, elevação do 

salto (IMAMURA et al., 1996), além da prática de exercícios terapêuticos. Riddle e Schappert (2004) apontam 

que a medicação para a dor é a intervenção mais utilizada pelos médico, seguido do aconselhamento de exer-

cício e do encaminhamento para a fisioterapia. O uso de medicação antiinflamatória é comum no tratamento 

dessas patologias já que a fisiopatologia da doença consiste em inflamação da fáscia, o que pode ser também 

observado no presente estudo, uma vez que 100% da amostra fez uso dessa medicação. 

Ao analisarmos os efeitos do uso do chinelo de vinil nas dores do pé por meio do relato dos estu-

dados, foi possível verificar, por meio do relato dos investigados, que o uso diário do chinelo proporcionou 

diminuição da dor nos pés em 75% da amostra, fato este que pode estar associado ao material macio e confor-

tável do chinelo. Nesse sentido, Williams (1987) descreve que na maioria dos quadros que apresentam dores 

calcâneas respondem bem a órteses com preenchimento macio no calcanhar. Ferreira (2014) sugere que o uso 

de palmilhas pré-fabricadas ou confeccionadas sob medida, com desenho capaz de acomodar e dar suporte 

ao arco longitudinal medial do pé, além de acolchoar a região do calcanhar para reduzir a pressão do apoio, 

podem ser úteis como forma complementar do tratamento conservador. Tais palmilhas devem ser confeccio-

nadas com material macio, e utilizadas diariamente durante vários meses, corroborando com este estudo. 

Contudo, Pfeffer e colaboradores (1999) relatam melhora nos sintomas da fascite, na fase inicial do 

tratamento, quando as órteses pré-fabricadas são associadas a um programa de alongamento, o que também 

foi observado no presente estudo, uma vez que a amostra realizava tratamento fisioterapêutico concomitante 

ao uso do chinelo de vinil. Estes dados corroboram com o estudo de Landorf e colaboradores (2006) onde os 

pacientes apresentaram melhores resultados funcionais em comparação ao grupo placebo, após 3 meses de 

utilização de palmilhas customizadas.

Em contrapartida, ao se avaliar a dor nos pés dos pacientes por meio da EVA, apenas 50% dos es-

tudados apontaram diminuição da dor ao longo do tempo, pontuados na escala de dor. Essa divergência 

apresentada na avaliação da dor, por meio dos dois diferentes instrumentos, pode ser justificada pelos com-

ponentes subjetivo, emocional e cultural que podem influenciar na interpretação e resposta, uma vez que 

dor é conceituada pela Associação Internacional de Estudos da Dor (International Association for the Study of 

Pain - IASP) como “experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano presente ou potencial, 

ou descrita em termos de tal dano” (CHAPMAN, 1985).

Na avaliação da dor não se deve negligenciar a descrição do paciente sobre o padrão, a intensidade 

e a natureza da mesma, considerando que, por ser subjetiva, somente o indivíduo pode descrevê-la da forma 

como é sentida. Entretanto, é de extrema importância o uso de instrumentos para uniformizar o acompanha-

mento de pacientes portadores de doenças ou lesões com características álgicas, já que a utilização desses 

instrumentos está cada vez mais presente na pratica clinica.

Os chinelos analisados não apresentaram desgastes significativos, mesmo em pontos onde se sofre 

uma pressão plantar maior durante caminhadas com mais de 14 km de distancia, percorrido sob velocidade 

controlada na esteira. Após medição da espessura com a trena, percebemos que o vinil possui boa recupe-

ração elástica, mesmo após a utilização constante dos chinelos, entretanto a distância percorrida de 14,5 km 

pode ser considerada muito pequena para que comece deformações permanentes no material.
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Os voluntários 1 e 2, possuem pisadas diferentes, respectivamente plantar e pronada e, para ambos foi 

possível observar características similar a condição inicial durante todas as seções de caminhadas, evidenciando 

a resistência do vinil. Uma pequena deformação foi visível na posição da pisada, evidenciando que o material 

conforma de acordo com o tipo da pisada, e após retirada da carga, o material se comporta elasticamente.

5. CONCLUSÃO 

Trata-se de um estudo único, experimental, que utilizou o vinil como matéria prima de chinelo e, seu 

consequente uso como órtese pré-fabricada para pacientes com diagnóstico clínico de fascite plantar e espo-

rão de calcâneo em tratamento fisioterapêutico, onde foi possível evidenciar melhora da percepção dolorosa 

nos pés após a utilização prolongada dos chinelos de vinil pelos pacientes estudados. 

O vinil se mostrou um material macio, resistente e confortável para a confecção de chinelos, capaz 

de substituir os chinelos convencionais de borracha e auxiliar os portadores de síndrome de dor no calcanhar. 

Por se tratar de estudo único, com pequeno número na amostra, faz-se necessário estudos comple-

mentares, randomizados, com alta qualidade metodológica para investigar a utilização dos chinelos de vinil 

no alívio das dores nos pés. 
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O cientista, e todo que aquele que se debruça na busca do conheci-
mento, atravessa territórios desconhecidos, que muitas vezes aparen-
tam ser hostis, áridos. Porém, o ímpeto pela superação leva o homem 
ao diálogo com o outro, ao aprendizado, e a descobrir-se como centro 
dos avanços do conhecimento, da ciência. 

Enfim, tal reflexão encontra paralelo com a obra presente na capa, o 
“Emigrante”, de Antonio Rocco (1910), e com a epigrafe, “Oswaldo 
Cruz, a Saga de Um Herói Brasileiro”, samba de enredo da Escola de 
Samba carioca Em Cima da Hora, em 2000, que narra, alegremente, a 
trajetória de Oswaldo Cruz, pois todos somos emigrantes, viajantes, 
atravessando territórios  do saber que se apresentam desafiadores, 
hostis, mas que com humildade e com uma bagagem que muitas 
vezes não se apresenta a mais adequada, conseguimos, ao final da 
travessia, renovarmos nossa cidadania no universo do conhecimento.    
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