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EDITORIAL 

Ano novo! Nada melhor que começar este editorial com uma poesia, intitulada Receita 

de ano novo, do imortal e sempre vigoroso Carlos Drumond de Andrade. 

Para você ganhar belíssimo Ano Novo  
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,  

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido  
(mal vivido talvez ou sem sentido)  

para você ganhar um ano  
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,  

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;  
novo  

até no coração das coisas menos percebidas  
(a começar pelo seu interior)  

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,  
mas com ele se come, se passeia,  

se ama, se compreende, se trabalha,  
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 

não precisa expedir nem receber mensagens  
(planta recebe mensagens?  

passa telegramas?)  

Não precisa  
fazer lista de boas intenções  
para arquivá-las na gaveta.  

Não precisa chorar arrependido  
pelas besteiras consumidas  
nem parvamente acreditar  

que por decreto de esperança  
a partir de janeiro as coisas mudem  
e seja tudo claridade, recompensa,  

justiça entre os homens e as nações,  
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 

direitos respeitados, começando  
pelo direito augusto de viver.  

Para ganhar um Ano Novo  
que mereça este nome,  

você, meu caro, tem de merecê-lo,  
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 

mas tente, experimente, consciente.  
É dentro de você que o Ano Novo  

cochila e espera desde sempre. 

Este número conta com a colaboração dos seguintes pesquisadores: 
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.Douglas Menezes de Oliveira, que apresenta uma reflexão de caráter filosófico acerca da 

liberdade que busca a razão. 

Vanessa dos Santos Tavares e Victor José Sobania Júnior, que realizam uma pesquisa acerca da 

aprendizagem e do uso das tecnologias nas aulas de topografia. 

Kênia Ribeta Falqueto, que aborda as práticas e as competências na pedagogia empresarial. 

Carlos Cariacás, com a sua abordagem sobre a presença da cidadania e do voluntariado na 

obra do indo-americano Salman Khan (que trabalha com cursos gratuitos no ensino a distância). 

Clara Angélica dos Santos, Lídia Duarte Louzada dos Santos  e Marcelo Pereira Souza, no 

campo da gestão, tratam das dificuldades de se abrir um negócio próprio. 

Também da área de gestão nos deparamos com o artigo de Carlos Antonio Furtado Dutra que 

adentra na problemática das competências organizacionais. 

À você, um ótimo 2014. 

Carlos Cariacás. 

- o editor – 

Em São Paulo, no primeiro dia do ano de 2014. 
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 CORRENTE DO PENSAMENTO FILOSÓFICO: A RAZÃO EM 
BUSCA DA LIBERDADE HUMANA 

______________________________________________________________ 

Douglas Menezes de Oliveira 

Graduando do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – (UEMS/Amambai). 

E-mail: menezes.1995@hotmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade discutir os contextos que abordam os critérios no processo do 
conhecimento, em busca da liberdade humana através da razão e da experiência, na ótica dos principais filósofos 
clássicos René Descartes, Francis Bacon e John Locke, tratando-se de uma corrente de pensamentos, com seu 

principal foco de investigação o ser humano acerca do conhecimento verdadeiro, promovendo um grande 
embate entre os métodos desenvolvido pelos teóricos. Assim como o racionalismo se contrapondo ao empirismo 

proposto pelos filósofos. 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia; Racionalismo; Empirismo; Corrente de Pensamentos. 

ABSTRACT: This article aims to discuss the contexts that address the criteria in the process of knowledge in the 
pursuit of human freedom through reason and experience, from the viewpoint of the major classical 
philosophers René Descartes, Francis Bacon and John Locke, in the case a stream of thoughts, with its main 
focus of research on human beings of true knowledge, promoting a major clash between the methods developed 
by theorists. Just as rationalism in opposition to empiricism proposed by philosophers. 

KEYWORDS: Philosophy; Rationalism; Empiricism; Current Thoughts. 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo resulta de uma revisão bibliográfica, a partir da trilha do campo científico 

muitas certezas foram abaladas, fazendo surgir novos questionamentos e novas reflexões dos 

critérios relacionados à verdade, métodos e teorias científicas. Surgindo neste processo a 

investigação acerca do ser humano, como ser dotado de razão e liberdade rompendo com a 

distinção tradicional e a semântica religiosa, direcionando os indivíduos a buscarem sua 

própria liberdade racional, uma vez que todo conhecimento produzido desde o mundo antigo, 

passando pelo período da escolástica até a modernidade tem sido descontruídas e não mais 

havendo uma verdade absoluta. 

Submerso a história real dos seres humanos em sociedade a partir das espécies 

materiais nas quais eles viviam. Articulando uma crítica intensa dos valores morais, propondo 

uma nova abordagem, apesar de grandes diferenças de pensamentos ainda existem a 
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preocupação comum de estudar aspectos variados da vida social, de um modo a compor uma 

teoria crítica da sociedade como um todo. 

Trata-se de um fator primordial o antagonismo entre os principais filósofos clássicos 

que vem sendo elaborado desde o mundo antigo, partindo do princípio do racionalismo que 

começou com Platão através do “mundo das ideias”, composto em sua obra: A república que 

logo na modernidade foi adaptado por René Descartes, que propôs buscar a verdade através 

do método racionalista e o “subjetivismo”, termo utilizado pelo mesmo em sua obra: Discurso 

do Método, rompendo com a tradição e ressaltando que o sujeito é o fundamento do 

conhecimento. 

Partindo deste pressuposto há uma insatisfação dos filósofos modernos, surgindo uma 

nova proposta de método empírico na produção do conhecimento de acordo com Francis 

Bacon e John Locke, que ambos buscam o conhecimento que provém da investigação e a 

experiência cientifica. A contrariedade entre os filósofos elevou uma imensa reavaliação dos 

conceitos sobre as verdades construídas e os métodos elaborados. 

2. A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO CARTESIANO E A BASE METAFÍSICA

Nosso ponto de partida é o filosofo pai da modernidade e da matemática moderna 

René Descartes (1596-1650), nascido em Touraine na França. Obteve o grau de bacharelado e 

a licenciatura em Direito na Universidade de Poitiers. Seu objetivo principal, era promover 

uma reforma profunda do conhecimento humano, uma vez que em sua época, havia falta de 

confiança na razão e na dependência desta relação à experiência. (DESCARTES, 1987, p.11). 

Conforme René Descartes afirma que para construir a ciência em bases sólidas é 

necessário partir de um princípio que cumprirá duas exigências, deve ser de tal modo evidente, 

que o pensamento não possa dele duvidar, e dele dependera o conhecimento do resto, de 

modo em que nada pode ser conhecido sem ele. (DESCARTES, 1987, p.14). 

O filósofo tem como objetivo principal através dos argumentos céticos lançarem 

dúvidas em nossas certezas básicas, assim como: das verdades matemáticas, a existência de 

Deus, e até da nossa própria existência. Tudo isso com o intuito de formar novos métodos a 

fim de chegar a verdade incontestável, visto que todo conhecimento produzido desde o 

mundo antigo foi desconstruído. 

Omnes Humanitate – Revista Científica da ESAB – janeiro a março de 2014, Vol. 4 . N. 12 

5



O primeiro sobre os sentidos, contrapondo Aristóteles, partindo deste pressuposto em 

que os nossos sentidos nos enganam, porém todos nós constatamos que os sentidos nos 

enganam às vezes. Afinal, quem nunca percebeu que os objetos vistos ao longe parecem 

menores do que quando vistos de perto? Assim, na medida em que o método determina que 

"não é prudente se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez", cabe suspender a 

crença na validade de todas as informações sensíveis acerca destas propriedades. 

(DESCARTES, 1987, p.14). 

O segundo argumento, conhecido como argumento do sonho, ataca algo que escapa 

ao primeiro argumento, a saber: a validade da percepção da própria existência dos corpos. 

Todos nós sonhamos e em nossos sonhos muitas vezes imaginamos objetos e situações de 

forma tão viva e intensa quanto na realidade. “Como, então, podemos saber se estamos 

sonhando ou se estamos acordados”? 

O terceiro e último argumento, formulado mediante a hipótese do Deus enganador e 

reforçado pela ficção do Gênio maligno, atinge o que escapa dos argumentos anteriores, a saber: 

a validade dos conhecimentos racionais explicados pela matemática. As verdades matemáticas 

independem da existência do mundo exterior, pois elas dizem respeito a propriedades 

necessárias de objetos ideais, ou seja, de essências eternas e imutáveis. (DESCARTES, 1987, 

p.16).

No entanto em meio a tantas dúvidas Descartes se dá conta de sua primeira certeza 

quando nota que se todas as suas ideias não passam de falsas ilusões e durante todo o tempo 

em que pensa nelas, é certo de sua existência “penso logo existo”, ou seja, só existe enquanto 

pensa. Para Descartes o exercício da dúvida detém-se, na essência do sujeito presente, definido 

como substância imaterial, e necessário por auto evidência, essa evidência foi expressa pela 

forma “Eu penso, logo existo” termo equivale a afirmação “Eu sou uma substância pensante”, 

isso não representa só o pensamento sobre a realidade e o fundo da distinção entre a alma e o 

corpo, mas também a afirmação irredutível intuição clara e distinta, como poder da razão. 

(Idem, p.18). 

Segundo René Descartes uma ideia não é um exemplo subsistente no intelecto divino, 

mas uma forma de pensamento, pela qual o próprio tem consciência de si mesmo, de maneira 

imediata. Quanto ao pensamento, ele é verdadeiro somente em cada um dos instantes em que 

é afirmado, mas a conservação e continuidade do sujeito pensante são garantidas pela criação 

continua ou ato de incessante de Deus. Entretanto, o próprio autor chama de dúvida 

hiperbólica, que designa com os nomes de um argumento do Gênio maligno ou do Deus 
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enganador. De certa forma o método cartesiano, constituído por René Descartes é sustentado 

por uma base metafisica. Como podemos analisar em sua obra: Discurso do Método, onde ele 

destaca que: 

Uma vez deduzidas estas primeiras consequências, Descartes passa à existência de 
Deus. O ato do pensamento no qual aprendo a minha existência é a dúvida; ora a 
dúvida é uma imperfeição; conheço-me, pois, como imperfeito. Mas não nos 
podemos ter como imperfeitos se não temos a ideia de perfeito: qual é a causa desta 
ideia? Deve haver na causa pelo menos tanta realidade como no efeito; a causa da 
minha ideia de perfeito só pode ser, pois, um ser perfeito e, por consequência, o 
próprio Deus, que existe. (DESCARTES, 1987, p.32). 

A pretensão de Descartes tinha como propósito um novo método para se chegar à 

verdade inquestionável. O mesmo procurou mostrar a fecundidade de suas ideias aplicando-as 

em diversos campos da ciência. Entretanto sabemos que para sugerir uma nova ciência através 

da racionalidade, o sujeito deve estar liberto do campo metafisico. A entidade metafisica do 

argumento do Deus Enganador utilizada é uma peça fundamental de seu método, sendo, porém 

uma base abstrata, não conseguindo assim consolidar suas ideias e propor uma ciência sem a 

negação da existência de Deus. De acordo com a discussão elencado acima, René Descartes 

considera que: 

Esta prova, nota-se, não é apenas a demonstração de que existe um autor da nossa 
natureza, porque outras provas bastariam talvez para nos demonstrar a sua 
existência, mas é ao mesmo tempo a prova de que o autor da nossa natureza é 
Deus[...]. O homem pode julgar-se inapto para captar a verdade enquanto sabe que 
Deus existe, porque ignora se ou autor da sua natureza não é um gênio malfeitor e 
enganador [...]. (DESCARTES, 1987, p. 17). 

Analisando as palavras do autor enfatizado acima, concretiza assim, uma nova abertura 

de uma ciência moderna com traços metafísicos. Que mais tarde Immanuel Kant em sua obra: 

Crítica da Razão Pura rompe com esta base metafisica que é sustentado no método cartesiano, 

com a finalidade de demonstrar um equívoco de uma prova teórica da existência de Deus. 

3. FRANCIS BACON E A EXPERIMENTAÇÃO

Com análise no pensamento do filósofo político e inglês moderno Francis Bacon, que 

fez os seus estudos iniciais na Inglaterra e, em seguida, foi para França. Em 1580, já de 

regresso a Inglaterra, atenta aos estudos de Direito. (BACON, S/d, p.228). Bacon insatisfeito 

com o método cartesiano promovido por René Descartes, no entanto, com a valorização do 
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sujeito para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Porém Bacon dividia o conhecimento em 

duas categorias: O conhecimento divino e o conhecimento humano. Para ele o conhecimento 

divino seria a natureza a qual era a obra de Deus, já o conhecimento humano seria tudo aquilo 

que o ser humano compreende a partir de suas ações. 

Bacon propôs um método investigativo baseado na observação, descrição, 

classificação, comparação, eliminação e só então, dedução das possíveis causas de um 

fenômeno, ou seja, trata-se do empirismo, a busca da verdade através da experiência. 

Diferente de René Descartes que buscava a verdade através da valorização do subjetivismo, 

afirmando ele que o sujeito é o alicerce do conhecimento, por que o mesmo consegue ver se é 

claro e evidente. 

Conforme Bacon a teoria dos ídolos, elucidou com eficaz para o desenvolvimento do 

método científico, ou seja, seu novo método de indução, e as deduções, que seriam mais certas 

e sólidas, do que no método de enumeração simples (aristotélico). Nota-se que os ídolos de 

Bacon, é uma breve exposição que se torna indispensável para a clareza do objeto que será 

tratado, pois o finalidade da teoria dos ídolos, é abrir as mentes dos homens, de preconceitos, 

de falsas noções e de todos as barreiras ao progresso da ciência, para que possa ser realizada o 

seu estabelecimento, e, desta maneira, ser instalada a indução adequada para a explicação da 

natureza. (BACON, S/d, p.204).  

A intenção de Francis Bacon era encontrar um método, para analisar as coisas 

presentes na natureza, e compreendendo como elas surgem e como modifica-las. Constituindo 

um poder sobre a natureza, como uma causa e efeito, pois para o autor “saber é poder”.  

4. JOHN LOCKE E A CONTRIBUIÇÃO PARA O MÉTODO EMPIRICO

John Locke é um filósofo empirista, que por sua vez também era médico e político, 

nascido em 29 de agosto de 1621 na cidade de Bristol na Inglaterra, ressaltava que a nossa 

mente seria originalmente um "quadro em branco", sobre o qual é gravado o conhecimento, 

cuja base é a sensação. (LOCKE, 1999, p.10). 

A concepção do conhecimento promovida por Platão existente desde a Grécia antiga 

sobre a reflexão humana, que seu através da racionalidade e legitimado por René Descartes na 

modernidade, está prestes a ser descontruído pelo filósofo John Locke em considerar que 
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todo conhecimento verdadeiro que se refere ao mundo proverá da experiência, e não mais 

através da racionalidade do sujeito pensante.  

De acordo com o Locke, todos os indivíduos ao nascer, o fazem sem fazer 

absolutamente nada, sem impressão nenhuma, sem conhecimento algum, ou seja, distingue 

que somente na fase adulta possui o conhecimento, entretanto a sua alma é um “papel 

impresso”, a um papel em branco pronto para ser preenchido pela tentativa e erro.  (LOCKE, 

1999, p.10). Como podemos analisar em sua obra: Ensaio acerca do Entendimento Humano, onde 

ele afirma que: 

Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco, 
desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer idéias; como ela será 
suprida?  De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e que a 
ilimitada fantasia  do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? 
De onde apreende  todos os materiais da razão e do conhecimento? 
A isso respondo, numa  palavra, da experiência. Todo nosso 
conhecimento está nela fundado e  dela  deriva fundamentalmente o 
próprio conhecimento. (LOCKE apud  MELLO, 2006, p.83). 

O autor procurou demonstrar que o inatismo apresentado acima no qual se refere há 

uma doutrina filosófica, que algumas ideias ou conteúdos mentais que estão presentes desde o 

nascimento, isto é, não são adquiridos ou aprendidos. Essa doutrina contrapõe o empirismo 

de Francis Bacon, ou seja, que a mente é uma "tabula rasa", e toda ideia deriva da experiência 

sensível. Já René Descartes, era uma um defensor do inatismo, pois ele acreditava que havia a 

existência no espirito humano, antes de qualquer tipo de experiência. (LOCKE, 1999, p.10). 

Para Locke, todos os elementos da mente derivam-se da experiência, a qual ele 

considerou dois tipos distintos: a experiência derivada da sensação e a da reflexão. As ideias 

que surgem da sensação, da estimulação sensorial direta ocasionada por objetos físicos no 

ambiente, são impressões sensoriais simples. (LOCKE, 1999, p.13). Verifica-se o respaldo 

argumento acerca do ser humano mostrando que o conhecimento humano deriva-se através 

da experiência na fase adulta, ou seja, o conhecimento não está no sujeito, e sim nas diversas 

tentativas de acertos e erros do conhecimento. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi apresentado neste artigo a concepção de método para se chegar ao conhecimento 

verdadeiro e a condição de comprova-los. Que também se modifica em função desta nova 

perspectiva, que propõe o entendimento de verdade não mais como uma adequação do 
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pensamento à realidade, mas como fruto da ação acessível, não como verdade subjetiva, mas 

como verdade intersubjetiva, que surge através do embate entre os filósofos racionalista e 

empirista, que ambos tomam para si uma nova direção na busca da verdade mais 

compreensível. 

 Mediante ao antagonismo, entre os filósofos nasce o diálogo, sendo assim, razão e 

verdade deixam de constituir conteúdo ou valores absolutos e passam a ser definidos como 

suposição temporária e a sua validade será tanto maior quanto melhor for às condições nas 

quais se dê o diálogo, o que se consegue com o aperfeiçoamento da razão e do empirismo.  

O empirismo foca na experiência dos elementos como forma de comprova-los. 

Método bem diferente da filosofia de Sócrates e o seu método maiêutica a qual dizia focalizar 

na contemplação da verdade e não se importar muito em considerar aquela ocorrência 

mediante a experiência.  Contudo Francis Bacon instituiu o empirismo, o mesmo já era 

utilizado por alguns filósofos no mundo antigo, no entanto, considerando que o autor 

contribuiu uma nova metodologia do estudo do empírico. 

O racionalismo de René Descartes se propõe em fazer uma reforma no conhecimento 

humano, e a criação de um método para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Não obstante, 

o filósofo Immanuel Kant, contudo nos direciona há um processo para se sair desse estado de

minoridade, que se encontra no autocontrole e na liberdade que cada indivíduo deve se 

aperfeiçoar. Ele nos mostra o que causa essa tal minoridade é o próprio ser humano, pois não 

consegue sair de sua condição de comodismo e tomar coragem de servir-se de si mesmo sem 

precisar de ajuda de outros. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta análise de observações de práticas dos recursos de  tecnologia da educação 
profissional, objetivando demonstrar a importância do uso das tecnologias na educação profissional. A 
experiência apresentada, de caráter qualitativo, aborda a análise das observações em laboratório de 
topografia nas aulas do curso técnico em edificações  no Instituto Federal de Sergipe – Campus 
Lagarto.  
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ABSTRACT 

This paper presents analysis of observations of practices of technology resources of vocational 
education, aiming to demonstrate the importance of using technology in vocational education. The 
experience qualitative, deals with the analysis of the observations in laboratory classes topography of 
the technical course in buildings at the Federal Institute of Sergipe - Campus Lagarto. 

Keywords: Vocational Education, Technology Education, Laboratory of Topography. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a expansão da Rede Federal de Educação1 nos últimos anos, ficou evidente a 

possiblidade de novas oportunidades na educação profissional pública brasileira.  Com isso, a 

democratização do ensino tornou-se uma realidade para o povo brasileiro.   

De fato, o uso da tecnologia na educação propicia, indiscutivelmente, novas formas de 

ensinar e aprender. Pressupõe-se que o conhecimento é construído através de inúmeras 

experiências, e fatores sociais que um indivíduo carrega consigo.  

Todo conhecimento comporta necessariamente: a) uma competência (aptidão para 

produzir conhecimentos); b) uma atividade cognitiva (cognição), realizando-se em 

função da competência; c) um saber (resultantes dessas atividades). (MORIN, 

método 3. p. 18) 

Neste artigo, tratamos especificamente dos recursos utilizados nos laboratório de 

topografia, no curso Técnico em Edificações do IFS – Campus Lagarto2. As observações aqui 

apresentadas têm como objetivo demonstrar a importância destes recursos como instrumento 

na construção do conhecimento. Apresentaremos quais os recursos são utilizados nas aulas de 

Topografia no curso técnico em edificações.  

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO: APRENDIZAGEM 

Piaget (2002) defende que as pessoas são seres dinâmicos, que estão em constante 

interação com a realidade, operando de forma ativa com objetos e pessoas. A interação com a 

realidade, segundo o autor, faz com que o indivíduo construa estruturas mentais e as faça 

funcionar, construindo a aprendizagem.   

Segundo Carvalho (1999, p. 19) 

1
 O Ministério da Educação criou um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica. [...] 

os novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia permitirão que o Brasil atinja condições 

estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico [...]. Os Institutos Federais atuarão 

em todos os níveis e modalidades da educação profissional, com estreito compromisso com o 

desenvolvimento integral do cidadão trabalhador, e articularão, em experiência institucional inovadora. 

MEC/SETEC, 2008. 
2 O curso Técnico Integrado em Edificações tem duração de 04 (quatro) anos. Durante o período de curso, os 

estudantes cursam as disciplinas básicas do ensino médio,  bem como as disciplinas específicas: Desenho 

Geométrico, Desenho de Projeto Arquitetônico, Mecânica dos Solos, Materiais de Construção, Segurança do 

Trabalho, Estrutura e Topografia.  
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 [...] a verdadeira aprendizagem só ocorre quando o aprendiz dominou inteiramente o assunto 
objeto do aprendizado, domínio esse traduzido na aquisição de novas atitudes e habilidades. Antes 
de aprender de fato, o indivíduo adquire ideias, conhecimentos e valores necessários à 
aprendizagem integral. Portanto, é preciso que se faça a necessária distinção entre aprendizagem e 
aquisição de conhecimentos. A primeira diz respeito à própria conduta do indivíduo, enquanto a 
última não tem outra finalidade senão a própria aquisição. A aprendizagem, então, só se completa 
na medida em que a posse de conhecimentos pela pessoa permita a mudança de comportamento 
[...]. 

Para Domingues (2007), o cérebro muda gradativamente a sua estrutura através da 

repetição do estímulo, o que constitui a memória ou o aprendizado. Isso está relacionado a 

vivências, experiências e estimulações ao longo da vida da pessoa, não existindo limite para o 

crescimento da aprendizagem nos seres humanos. 

Segundo Cruz (2007, p. 26), o conhecimento é “ o entendimento obtido através da 

inferência realizada no contato com dados e informações que traduzam a essência de qualquer 

elemento.” O autor ainda diz que os dados e informações com os quais entra-se em contato 

por meio de sentidos que aumentam o nível de conhecimento na proporção direta do 

reconhecimento que os  tais elementos tenham dentro do indivíduo.  

Ainda segundo Cruz, qualquer informação só pode ser entendida se o nível de 

conhecimento do indivíduo permitir, sendo por isso que se começa a aprender qualquer 

assunto pelas noções elementares e evolui-se aos poucos. É dessa forma, portanto, que o 

processo de aprendizagem se dá para que se criem bases para o conhecimento.  

3. ANALISE DAS OBSERVAÇÕES DA TURMA DO CURSO TÉCNICO EM

EDIFICAÇÕES 

O curso Técnico em Edificações é um curso que habilita jovens para realizar 

atividades de treinamento e desenvolver projetos seguindo normas e especificações técnicas. 

O técnico em Edificações desenvolve atividades como levantamento topográfico, elaboração 

de planilhas de orçamento e controle de obra.  

O objetivo da observação, anterior à escrita deste trabalho, foi evidenciar a 

importância dos recursos utilizados nas aulas de Topografia, como meio facilitador da 

construção do conhecimento.   

3.1 Dados da turma formada em 2010 
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A princípio, a pesquisa se deu através de observações, posteriormente pesquisa 

bibliográfica e a observação da utilização dos recursos de tecnologia utilizados durante as aulas 

de Topografia, exemplificando como ocorre a  aprendizagem com as práticas.     

É importante lembrar que a turma formada no segundo semestre de 2010, no curso 

técnico em  edificações,  tivemos 22 estudantes formados, dentre estes temos 8 que foram 

aprovados em vestibular; 4 que estão inseridos no mercado de trabalho e 3 que foram 

aprovados em vestibular e também estão inseridos no mercado de trabalho, conforme o 

gráfico abaixo:  

Desempenho de estudantes formados no 2º semestre de 2010. 

OUTROS

E APROV. VESTIBULAR

INS. MERCADO TRABALHO

INS. MERCADO TRABALHO

APROV. VESTIBULAR

22 FORMANDOS

438

7

Gráfico 01: Desempenho de estudantes formados no 2º semestre de 2010. 

FONTE: JÚNIOR, 2011. 

Esses dados são relevantes, mas não poderíamos deixar de citar que este sucesso é 

mérito de experiências e teorias das aulas interdisciplinares durante quatro anos do curso.  

O ponto de partida para a observação, que deu origem a este trabalho, se deu a partir 

de nossas experiências dentro e fora da sala de aula, especificamente com a disciplina de 

Topografia no curso Técnico em Edificações do IFS-Campus Lagarto.  

Foi observado que os estudantes mantêm um interesse e a curiosidade  durante as 

aulas. A cada momento, os recursos utilizados  criam novas maneiras de interação com as 
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novas tecnologias e permite que ao docente buscar formas de comunicação com a turma, com 

um olhar mais sensível  aos questionamentos dos estudantes.  

Os diferentes métodos, a terminologia e os meios tecnológicos são processos 

facilitadores em direção ao fim maior da aprendizagem, os conteúdos. (Formiga, 2009, p. 44.) 

3.2 Apresentação e discussão dos resultados 

Refletindo sobre os diálogos e os resultados obtidos pela turma (gráfico 01), resolvemos    

articular as possibilidades do  conhecimento na educação profissional. Essas possibilidades 

levantou a hipótese de que os recursos utilizados durante as aulas de Topografia constitui um 

importante instrumento na construção do conhecimento. 

Decidimos investigar como os recursos de tecnologia utilizados durante as aulas de 

Topografia podem constituir em poderosos instrumentos  para aprendizagem. Fizemos a 

seguinte pergunta aos estudantes:  

1. Como os recursos de tecnologia utilizados durante as aulas de Topografia colaboram

com o seu conhecimento?

Analisamos as respostas de 10 estudantes do curso técnico integrado em Edificações. Para 

garantir o aspecto científico deste trabalho de pesquisa, os nomes dos estudantes serão 

preservados.   

Diante do universo das amostras, algumas respostas foram consideradas expressivas 

pelos indivíduos pesquisadores deste trabalho de pesquisa. Alguns trechos, transcrevemos na 

íntegra, para preservar as especificidades das respostas obtidas. 

Estudante A: “Colaboram muito, pois os equipamentos são de ótima precisão e de 

tecnologia avançada, e eu gosto muito das aulas pois elas são bem práticas com os 

equipamentos.” 

Estudante B: “A aula de topografia tem por objetivo instruir o estudante como se faz 

um levantamento topográfico, e suas respectivas adjacências – cálculos, planta do 

levantamento planimétrico, memorial descritivo, dentre outros - que somente a aula em sala 

não seria suficiente para maior entendimento, sendo necessárias as aulas em campo. A 

tecnologia ajuda em muito, na praticidade de realizar as tarefas que em aparelhos mecânicos 

seriam muito mais complicado, na questão geográfica também ajuda muito, noção de espaço, 
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de altitude, etc. Enfim, até expressões em inglês que você tem que saber, pois geralmente os 

aparelhos são em inglês, que também colabora no seu conhecimento.” 

Estudante C: “Sem os recursos de tecnologia as aulas seriam mais difíceis. Quando não 

tínhamos tantos recursos, víamos os aparelhos  apenas por foto, agora ficou mais prático”. 

pois os aparelhos são reais, tudo se torna mais prático, segundo o estudante.  

Neste sentido, observamos a importância das tecnologias utilizadas na educação 

profissional considerando as diretrizes da Educação Profissional que  

[...] orienta os processos de formação com base nas premissas da integração e da articulação 
entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos  e do desenvolvimento da 
capacidade de investigação científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e 
dos saberes necessários ao permanente exercício  da laboralidade, que se traduzem nas ações 
de ensino, pesquisa e extensão. (Concepções e Diretrizes, MEC, 2008, p. 09)  

4. O laboratório de topografia do IFS – Campus Lagarto

O curso técnico em edificações é o único curso do campus que utiliza este 

laboratório/equipamentos. Para informação, no IFS – Campus Lagarto contamos com um 

(01) laboratório de topografia.  

Apresentamos a seguir os recursos de tecnologia educacional que contribuem para a 

formação profissional de jovens do curso técnico em edificações. 

4.1 Equipamentos Específicos: 

 Quatro (04)  teodolitos eletrônicos que tem como finalidade medição de ângulos que

são formados pelas deflexões do terreno;

 Três (03) estações totais que tem como finalidade obter ângulos, distâncias e

coordenadas para serem transportadas via cabo ou bluetooth  para o computador que

fará o geoprocessamento dos dados através de softwares específicos;

 Um (01) GPS de navegação que tem como finalidade fazer um levantamento

preliminar das atividades que darão sequência ao levantamento topográfico.
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 Um (01) GPS de mapeamento e Geodesic Information Sistem, GIS que tem como

finalidade  a determinação de pontos no terreno que não necessitem de grande

precisão em sua locação.

 Um (01) GPS L1 (de uma (01) freqüência) que tem por finalidade transporte de

coordenadas a partir de vértices do IBGE, para trabalhos georreferenciados.

 Um (01) GPS RTK Real Time Kinematic que tem por finalidade transporte de

coordenadas via RBMC (Rede Brasileira de Monitoramente Contínuo) além de locação

em tempo real.

 

4.2 Softwares utilizados no laboratório de topografia 

Os softwares são recursos bastante utilizados durante o curso técnico em edificações, 

o que facilita a produção do conhecimento de modo prático. Vale ressaltar as palavras de

Morin: 

 “... a transmissão de informação ganhou um sentido organizacional com a 
cibernética: de fato, um "programa" portador de informação não só comunica uma 
mensagem a um computador, ele lhe ordena certo número de operações. (Edgar Morin, 
2005 p.25) 

Dessa forma, os softwares apresentados a seguir são recursos indispensáveis na construção 

do conhecimento e que permite ao estudante contato com os instrumentos de trabalho que 

farão parte de sua vida profissional.  

 Topograph SE 98: Software de comunicação entre algumas estações totais além de
possibilitar a introdução de dados oriundos do campo relativo a projeções horizontais
e relevo.

 Pathfinder Office:  É um software de comunicação de GPS de mapeamento e GIS com a

finalidade de pós-processamento, ou seja, corrigir distorções do sistema GPS.

 Topcon Tools:  É um software de comunicação entre o  GPS RTK e os demais softwares

específicos de topografia além de fornecer relatórios.

 Figura 02: Estação total 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 03: GPS de navegação  
Fonte: JÚNIOR, 2011. 

 Figura 01: Teodolito 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 05: GPS L1 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 06: RTK 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 04: GPS mapeamento GIS 
Fonte: TAVARES, 2011. 
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 AUTOCAD: Software de desenho técnico para acabamento de trabalhos oriundos dos

softwares de processamentos.

5. TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL E O CONHECIMENTO

Os vínculos entre tecnologia, [...] conhecimento estão presentes  em todas as épocas e 

em todos os tipos de relações sociais. (Kenski, 2007. P. 17).  

É fato que a utilização das tecnologias na educação vem crescendo ao longo dos 

últimos anos. Na educação profissional não poderia ser diferente,  a aprendizagem ocorre com 

o auxílio dos instrumentos da tecnologia da educação no curso Técnico em Edificações,

apresentadas no item anterior. 

Durante os anos letivos de 2009 e 2010, os estudantes do curso Técnico Integrado em 

Edificações realizaram atividades no laboratório de topografia. Em muitos momentos da 

aprendizagem, observamos que o sucesso acadêmico depende da motivação pessoal do 

estudante e segundo Morin em o Método 4 (p. 26), o conhecimento depende de múltiplas 

condições socioculturais.  

 Figura 07: Software Topografh SE 98 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 08: Software Pathfinder Office 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 09: Topcon Tools 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 10: GPS mapeamento GIS 
Fonte: TAVARES, 2011. 
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No entanto, a experiência realizada durante o curso e os relatos de estudantes, nos 

permite afirmar que a utilização de novas ferramentas  favorecem a construção do 

conhecimento. 

Essa construção, sendo observada ao longo do tempo, nos permite afirmar que a 

utilização das ferramentas e softwares tecnológicos possibilita que o estudante amplie sua 

memória, como afirma Kenky (2007. P. 19), as tecnologias invadem nossa vida, ampliam a 

nossa memória e garantem novas possibilidades de bem estar.  

5.1 Estudantes em aula Prática 

Observamos que as aulas práticas representam um ponto de superação onde docente e 

estudantes aprendem e trocam experiências, oportunizando aos estudantes contato direto com 

o futuro objeto de trabalho.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa discorreu sobre a importância da tecnologia na educação profissional, 

com relatos que apontaram a relevância das ferramentas para o processo de construção do 

conhecimento.  

Os resultados das observações comprovam que as recursos e softwares utilizados 

durante as aulas de Topografia despertam o interesse do estudante. Considera-se então, 

através dos resultados obtidos, que a o uso das tecnologias nas aulas de Topografia podem e 

devem ser considerado instrumento de aprendizagem que permite um contato mais real para o 

futuro profissional.  

 Figura 11: Aula externa  
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 12: Aula Prática 
Fonte: TAVARES, 2011. 

 Figura 13: Aula Prática na área externa 
Fonte: TAVARES, 2011. 
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Dessa forma, comprovou-se que houve um sucesso significativo após a conclusão do 

curso Técnico em Edificações. Diante da exposição das falas e das observações fica evidente 

que o estudante aprova o uso das ferramentas e softwares. Em tese, houve aumento no 

interesse, favorecendo o desempenho dos estudantes quanto ao conhecimento.  

Nesse propósito, concluímos que as ferramentas tecnológicas exploradas durante as 

aulas de topografia servem de subsídio para o processo educativo na educação profissional, 

especificamente no curso Técnico em Edificações.  
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Resumo 
O objetivo deste artigo é discorrer sobre a temática ao direito à educação superior a partir de sua proposição 
constitucional quanto a prerrogativa constitucional como direito essencial. Submete a um conciso histórico da 
discussão nas constituições anteriores, dando ênfase as inovações na Constituição de 1988. Diferencia o aspecto 
constitucional quanto o ensino superior em nexo ao ensino básico, que apresenta maiores direitos. Debate a ação 
do estado no ramo do ensino superior e suas limitações, a partir de sua organização constitucional. Por fim, 
decompõe sobre a inserção da equidade à educação na categoria dos direitos a sociedade, examinando o 
reconhecimento a prerrogativa de direitos pertencentes ao cidadão brasileiro. 
Palavras-chave: Educação Superior; Direito Fundamental; Direito à Educação. 

Abstract 
The purpose of this article is to discuss the theme of the right to higher education from its constitutional 

proposition as the constitutional prerogative as an essential right. Submit a concise history of the discussion in 

the previous constitutions, emphasizing innovations in the 1988 Constitution. Differentiates the constitutional 

aspect and higher education in connection to basic education, which has greater rights. Debate state action in the 

field of higher education and its limitations, from its constitutional organization. Finally, decomposes on the 

inclusion of equity in the education category of rights society, examining the recognition of the prerogative rights 

belonging to Brazilian citizens.  

Keywords: Higher Education, Fundamental Right, Right to Education. 
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1. Introdução

A universidade moderna iniciou-se como um resultado centrado na construção do 

Estado - nação, assumindo um papel na formação dos Estados. Às instituições superiores 

modernas passaram à apresentarem em sua constituição ideológica a socialização dos seus 

discentes para poderem assumir seus deveres na sociedade, fomentando a mobilidade social e 

tornando-se um local de debates livres e independentes das questões dos governos, tornando-

se um ambiente formador de cidadãos críticos e de pesquisadores. 

A partir desses aspectos, o Brasil nos últimos anos despertou para a importância da 

educação superior. Aliado a atuação do governo determinado pelos objetivos de expandir a 

educação em todos os níveis de ensino e a providência de ações de avaliação e fiscalização de 

qualidade, outrossim a sociedade manifesta conveniência participando deste planejamento e 

reconhecendo a importância de melhorias nos indicadores de escolaridade, como requerido 

para reais possibilidades ao desenvolvimento do Brasil. Como direito importante, a 

averiguação do direito à educação não é recente no país, muito embora tenha-se averiguado de 

maneira considerável avanços significativos na educação a partir da Constituição Federal.  

A educação nacional, ao passo que segundo a constituição é dever do Estado e 

realidade social não afasta-se da fiscalização do Direito. A verdadeira concepção, é que a 

própria Constituição Federal de 1988 notifica a educação como direito de todo cidadão 

brasileiro, como obrigação do Estado e da família, com o tríplice encargo em comprometer-se 

a praticar realizações completas para o desenvolvimento do ser humano, intercalando-o na 

composição do Estado Democrático e prepará-lo para o mercado de trabalho. Em suma, a 

educação se revela tanto como uma organização de desenvolvimento pessoal do ser humano, 

como da própria sociedade em que ele pertence. 

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama descritivo da temática do direito à 

educação na presente Constituição Federal de 1988, analisando e explicando o direito à 

educação na conjuntura dos direitos sociais do cidadão, procurando avaliar a prerrogativa de 

direitos subjetivos ao brasileiro quanto ao ensino superior, para este fim, apresenta-se um 

estudo fundamentado e doutrinário. 

Contudo, se para melhor compreensão das leis que regulamentam a educação se 

manifesta relevante no momento em que sua consideração na contextura da sociedade 

brasileira é enaltecida, a apreciação acerca da permanência de direitos subjetivos alincados ao 

tema coordena-se como importante componente de confirmação dos direitos do brasileiro em 
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relação ao Estado, certificando em uma análise final, intermédio de colacionar efetividade as 

prescrições constitucionais. 

2. A Temática Educacional Segundo as Constituições Brasileiras

A efetividade do direito à educação encontra-se na dependência da existência da 

Constituição Federal que estabelece tal direito a todos os cidadãos brasileiros oportunizando 

também a organização do sistema de ensino do país. A responsabilidade legislativa da 

educação na Constituição brasileira é hoje de caráter privativo da União. Porém, no inicio da 

construção do Brasil com grande ou menor compreensão e determinadas por ideias de sua 

época, todas as Constituições Nacionais isentaram prescrições quanto a educação como direito 

ao cidadão e dever do Estado.  

No ano de 1824, a Constituição do Brasil Império assentou entre os direitos políticos 

e civis a gratuidade do ensino primário para toda a população brasileira e colocou como dever 

a criação de colégios e universidades. 

Já no Brasil República, a Constituição Republicana de 1891, implantou o modelo 

federativo, preocupando-se em discernir a responsabilidade legislativa da União e dos Estados 

quanto a educação. A União passou a legislar sobre a educação superior enquanto coube aos 

Estados a responsabilidade de legislar sobre o ensino básico, posto que, tanto o Estado e a 

União tivessem condições em elaborar e manter as instituições de ensino básico e superior. 

Todavia, Boaventura (1997, p. 2) comenta que: "mesmo rompendo com a adoção de uma 

religião oficial, determinou a laiscização do ensino nos estabelecimentos públicos". 

Na Constituição de 1934 instaura-se uma nova fase histórica da constituição do país, 

a partir da preocupação em que exprimi regras que excede os assuntos tipicamente 

constitucionais. "Revela-se a constitucionalização de direitos econômicos, sociais e culturais". 

(Boaventura, 1997, p. 2).  

A partir da Constituição de 1934 fica determinado que a responsabilidade legislativa 

de delinear as diretrizes do ensino no país é da União, apresentando em sua constituição 

títulos dedicados à educação, à cultura e à família. O ensino é determinado como direito de 

todo cidadão brasileiro, simétrico a obrigação da família e das autoridades públicas, 

direcionada para obtenção de valores de cunho moral e econômico. 

Boaventura (1997, p. 4), salienta que: 
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A Constituição de 1934 apresenta dispositivos que organizam a educação nacional, 
mediante previsão e especificação de linhas gerais de um plano nacional de 
educação e competência do Conselho Nacional de Educação para elaborá-lo, 
criação dos sistemas educativos nos estados, prevendo os órgãos de sua composição 
como corolário do próprio princípio federativo e destinação de recursos para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Também há garantia de imunidade de 
impostos para estabelecimentos particulares, de liberdade de cátedra e de auxílio a 
alunos necessitados e determinação de provimento de cargos do magistério oficial 
mediante concurso. 

Após a Constituição de 1934, ocorreu no Brasil um visível retrocesso constitucional. 

O texto da Constituição na era Vargas sujeita a educação a valores de caráter cívico e 

econômico. Não apresenta preocupação com o ensino público, tornando-se como o primeiro 

passo para a implantação do ensino privado no país e da livre iniciativa. A Constituição de 

1934 reforça novamente a competência da União em relação as normas e as bases do ensino 

brasileiro, no entanto, sem realizar uma referência aos sistemas educacional dos estados, 

apresentando uma rigidez em seu texto caracterizando assim, a rigidez do regime ditatorial da 

época. 

Em 1946 a Constituição desse período retoma aos princípios sociais das 

Constituições de 1891 e 1934. A responsabilidade legislativa da União limita-se às diretrizes e 

bases do ensino nacional. A capacidade dos Estados é afirmada pela competência residual, e 

também pela pressuposição dos próprios sistemas de ensino. 

O ensino do país volta a ser definido como um direito de todos os brasileiros, 

prevalecendo o juízo de ensino público. São definidos os preceitos orientadores do ensino, 

entre eles define-se o primário como obrigatório e gratuito, a liberdade de expressão e 

concurso para a nomeação não somente nas instituições superiores regulamentadas como nos 

demais níveis de ensino, destacando-se a inovação da realização de pesquisas quanto ao ensino 

por institutos de pesquisa, além da vinculação de recursos necessários para o desenvolvimento 

e manutenção da educação que passa a ser restabelecida. 

Em 1967 a Constituição Federal sofreu outras alterações mais que mantiveram a 

estrutura organizacional do ensino brasileiro, resguardando os sistemas de ensino dos Estados. 

Contudo, percebe-se retrocessos ideológicos no texto dessa nova constituição. Aspectos 

como: 

[...] fortalecimento do ensino particular, inclusive mediante previsão de meios de 
substituição do ensino oficial gratuito por bolsas de estudo; necessidade de bom 
desempenho para garantia da gratuidade do ensino médio e superior aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; limitação da liberdade acadêmica pela fobia 
subversiva; diminuição do percentual de receitas vinculadas para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (BOAVENTURA, 2000, p. 225). 
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No ano de 1969 as alterações ocorridas na constituição não modificou o modelo de 

ensino do país em relação a Constituição de 1967. Apesar disso, a Constituição de 1969 

resumiu-se na vinculação de rendimentos para manter e administrar o desenvolvimento da 

educação para todos os municípios brasileiros. 

Sendo assim, percebe-se que o trato constitucional destinado a educação reflete ideias 

e valores. Conforme demonstra Ranieri (2004, p. 36-37): 

[...] a educação não é um tema isolado, mas decorre de decisões políticas 
fundamentais. Isto é, a educação é uma questão visceralmente política. [...] mais do 
que em virtude de constituir um direito ou por ter valor em si mesma, a natureza 
pública da educação se afirma em função dos interesses do estado e do modelo 
econômico, como também por constituir eficiente mecanismo de ação política. 

Em 1988 a natureza pública e a representação política do ensino são enaltecidos na 

Constituição Federal de 1988, não somente pela clareza de definições de seus positivismos, 

como também pela estruturação e planejamento de todo o sistema de educação do país. 

A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito à educação como um direito social 
no artigo 6º; especifica a competência legislativa nos artigos 22, XXIV e 24, IX; 
dedica toda uma parte do título da Ordem Social para responsabilizar o Estado e a 
família, tratar do acesso e da qualidade, organizar o sistema educacional, vincular o 
financiamento e distribuir encargos e competências para os entes da federação. 
(RANIERI, 2000, p. 78). 

Os artigos 205 a 214 da Constituição, trata das garantias do acesso à educação e das 

condições que objetivam proporcionar a permanência na escola, assim, como a liberdade em 

adquirir conhecimento, ensinar, investigar e divulgação do conhecimento. Além de outros 

aspectos como demonstra Campello (2000, p. 1/21): 

Os artigos 205  a 214 preconizam sobre: [...] a gratuidade do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, ensino fundamental obrigatório e gratuito, acesso aos 

níveis mais elevados de ensino segundo o mérito de cada um, assistência no nível 

fundamental com material didático, transporte, alimentação e saúde; (b) garantias de 

qualidade: pluralismo pedagógico, valorização do profissional do ensino, gestão 

democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade, normas gerais de 

educação, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, sistemas de 

ensino integrados, plano nacional de educação com objetivos de erradicação do 

analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do 

ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica 

do País; (c) princípios organizacionais: convivência do ensino público e do privado, 

autonomia para as Universidades, progressiva universalização do ensino público, 
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educação especial, creche e pré-escola para as crianças de 0 a 6 anos, ensino 

noturno, ensino livre à iniciativa privada, sob condições, financiamento das 

Instituições Federais de Ensino Superior pela União, atuações prioritárias: 

Municípios – ensino fundamental, Estados – ensino médio, União – ensino 

superior, manutenção da rede federal de ensino superior e tecnológico. 

A importância das leis presentes nos artigos 205 a 214 é outorgar um conjunto de 

componentes  competentes de onerar de maneira mínima a ação do Estado com vistas à 

execução do direito à educação.  

Segundo Barroso (2001, p. 85/86) os artigos 205 a 214, "Representam, em última 

análise, mecanismos capazes de gerar direitos subjetivos passíveis de tutela jurisdicional. [...] ao 

jurista cabe formular estruturas lógicas e prover mecanismos técnicos aptos a dar efetividade 

às normas jurídicas. Por efetividade entende-se a realização do direito, o desempenho concreto 

de sua função social". 

Todavia, além de todas a regras detalhadas, a Constituição de 1988 inovou em 

vinculação ao direito à educação decorrente de uma personalidade democrática, em especial 

pela preocupação em pressupor técnicas norteadoras para a efetividade do ensino democrático 

e de qualidade. 

3. A Organização dos Sistemas Educacionais Brasileiro

A organização da educação no Brasil apresenta-se de maneira lógica e clara dentro de 

um modelo dividido em partes de capacidades legislativas, em contrapartida, também resulta 

de rápida prevenção constitucional, segundo o artigo 211 da Constituição Brasileira.  

Conforme Ranieri (2004, p. 118), "[...] o sentido da expressão sistema de ensino 

agrega tanto o conjunto de instituições educacionais (compreendidos os elementos materiais e 

humanos que as compõem), como as normas nacionais editadas pela União e as normas 

especiais que o vinculam a tal ou qual ente federado". 

A padronização dos sistemas educacionais brasileiros estão baseadas nas definições 

de medidas prioritárias de ação e na preocupação de implantar um sistema de contribuição 

entre os mesmos. Nesse contexto, cabe aos municípios executar ações prioritárias na educação 

infantil e na educação fundamental, e aos Estados e ao Distrito Federal priorizar suas ações na 

educação fundamental e na educação de nível médio. 

Quanto as responsabilidades da União, esta não se limita somente à padronização do 

sistema de ensino do país, mas se relaciona a uma atividade redistributiva e que supre, com a 

meta de afirmar a equiparidade de oportunidades e sistemas mínimos de qualidade. Portanto, 
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no âmbito da União não se apresenta uma área especifica para sua atuação, em verdade, sua 

ação se direciona mesmo que em caráter técnico e de apoio, ou financeiro, a todos os níveis da 

educação. 

Conforme a Constituição Federal, "[...] em virtude da definição de áreas prioritárias 

para os Estados e Municípios, em caso de ausência de oferta de ensino superior por este entes, 

caberá à União incumbir-se dessa tarefa em caráter residual". (OLIVEIRA, 2001, p. 19). 

Em controvérsia acerca da existência de um sistema federal de educação, Ranieri 

(2000, p. 123) destaca que:  

[...] abrangendo os sistemas estaduais, distrital e municipais. De uma perspectiva 
sociológica parece-lhe inegável a existência desse sistema nacional, mas não com um 
caráter de supremacia sobre os demais e sim inserido no contexto de cooperação e 
inter-relacionamento decorrente do federalismo cooperativo, cuja expressão maior 
decorre da previsão constitucional do artigo 214 de um plano nacional de educação. 

Mesmo não vinculado aos sistemas de educação, torna-se justo uma referência a 

prevenção de responsabilidade comum do Artigo 23, V, que define que todas pessoas da 

federação devem oportunizar os meios de ingresso à cultura, à ciência e à educação. (Ranieri, 

2000). 

Percebe-se que novamente a constituição define um dever de todos da nação o 

acesso a estes quesitos, e por resultado se fortifica a necessidade de ações articuladas e 

conjuntas, objetivando aproveitar melhores resultados. As atividades para garantir os meios de 

ingresso compreendem desde a manutenção de instituições educacionais até atividades 

concretas para permitir as condições de acesso à educação, como transporte escolar, material 

didático e a merenda escolar.  

No contorno da organização dos sistemas educacionais, o preconizado no artigo 210 

descreve tanto a preocupação com o papel do ensino em oportunizar a integração nacional da 

educação, como a preservação das características regionais, por meio de prevenção de saberes 

mínimos para à educação fundamental, objetivando a formação básica comum em respeito aos 

valores artísticos e culturais, da regionalidade  e da nacionalidade. Ranieri (2000, p. 124) afirma 

que: "[...] a partir desse aspecto, até mesmo a especificidade da cultura indígena é tutelada, nos 

termos do parágrafo 2º". 

A Constituição também prevê o ensino religioso, pautados nesses mesmos aspectos, 

além da liberdade religiosa, como apresenta Campello (2000, p. 21): 
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Cabe registro que a previsão do ensino religioso, nos termos do parágrafo 1º do 
artigo 210, deve estar coadunada com a liberdade religiosa e despida de vinculação 
com qualquer espécie de credo ou religião. Sua função é complementar à 
formação do indivíduo, vinculada ao seu desenvolvimento espiritual, 
indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana almejado pelo artigo 
205. 

A verdade, é que o conhecimentos dos princípios de organização do ensino se baseia 

sobre a segmentação de encargos e competências, assim, como na garantia de sistemas de 

educação em todos os componentes da federação e coordenados entre si.  

4. Ensino Superior no Brasil: autonomia, financiamento, ensino privado e desafios

A educação é um direito dado a todo cidadão brasileiro. A explicação do Direito à 

Educação encontra-se presente no artigo 6º da Constituição Federal como  sendo um direito 

social, sendo que pela primeira vez na história do país se explica a declaração aos direitos 

sociais, enfatizando, a importância à educação.  

Nos artigos de número 205 e 206 da Constituição, estes, asseveram que: “[...] a 

educação, é direito de todos e dever do Estado e da família. No artigo 206, o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: [...] IV gratuidade do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais”. Além desses aspectos a Constituição de 1988 inovou quanto a 

formulação da gratuidade no ensino, garantindo esse beneficio para todos os níveis de ensino 

na rede pública inclusive para o ensino médio que nas Constituições anteriores era tratado 

como exceção e, ressalva para a educação de nível superior que nunca foi contemplada nas 

constituições anteriores. 

A partir dessa nova constituição, a universidade passa à apresentar um título 

importante na construção da cidadania, na transmissão de mérito e na promoção da cultura do 

país, a comunidade universitária é estimulada a promover ações que desenvolvam o seu 

pensamento crítico e de responsabilidade social. Em uma visão habermasiana, as instituições 

superiores se apresentam como uma "identidade crítica de aprendizagem", ganhando 

autonomia para ser um local de diálogos voltados a construção de conhecimentos e da 

expressão democrática e de liberdade. Ranieri formula que autonomia é como "direção própria 

do que é próprio". (2000, p. 15). 

Entende-se que a autonomia do ensino em nível universitário é utensílio a disposição 

da boa execução das atividades educacionais, reunindo-se "[...] em poder derivado funcional, 
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circunscrito ao que é próprio à entidade que o detém e limitado pelo ordenamento geral em 

que se insere, sem o qual, ou fora do qual, não existiria". (Ranieri, 2000, p. 220). 

O direcionamento pautado em autonomia colaciona a capacidade de autodireção às 

instituições de nível superior em nexo às suas atividades didáticas , científicas e gerenciais e de 

administração financeira e de patrimônio. 

O foco da autonomia universitária está relacionada com o planejamento dos métodos 

de ensino, na medida em que concede prerrogativa em descrição à legislação por eles 

regulamentadas. "Em matéria educacional, a vinculação das universidades limita-se aos demais 

comandos constitucionais e às normas de natureza diretivo-basilar". (Ranieri, 2000, p. 199). 

Quanto a essa autonomia, Scarlet (1998, p. 301) comenta que: "O regime da 

autonomia universitária é o de reconhecimento de uma realidade social objetiva, que provoca 

reflexo na própria efetividade do direito social à educação, encaixando-se no perfil típico de 

garantia institucional". 

A partir desse novo modelo de autonomia, a educação superior no país passou por 

um processo de expansão. O surgimento de novas representações de instituições superiores 

surgiram. Estas novas universidades apresentam diferenças no aspecto organizacional, mas 

com objetivos comum: tornarem-se mais próximas da realidade do mercado de trabalho, 

oportunizando uma direção voltada para o emprego. Neste decurso de diversificação ouve a 

expansão na oferta de cursos de curta duração, denominados de "Graduação Tecnológica", 

que são cursos dirigidos a formação especifica para determinada área de atividade de uma 

profissão. 

Esse novo modelo de expansão universitária proporcionou uma crescente procura da 

sociedade pelo ensino superior, e em alguns países como o Brasil, em decorrência dos 

insuficientes investimentos nas educação superior pelo setor público, a resposta para esse 

rápido aumento veio do setor privado. 

O aparecimento e expansão das instituições privadas no Brasil, oportunizou o 

desenvolvimento de tecnologias e de modelos de ensino mais flexíveis como a implantação da 

Educação à Distância e o ensino de sistema e-learning. Essa nova modalidade de educação 

superior permite um alcance mais abrangente de estudantes que, de outra forma, dificilmente 

conseguiriam frequentar o ensino superior. Essas novas tecnologias conduziram também a 

implantação de novas metodologias de ensino, e até mesmo, as instituições tradicionais, 

acabaram por generalizar a oferta de curso alternativos aos cursos irrepreensíveis. Outro 

aspecto significativo ocasionado por estas novas metodologias e tecnologias de ensino (EaD e 
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e-learning) trouxeram um significativo crescimento ao ensino superior, que é, o aumento do 

ingresso de adultos seniores. 

Ressalta-se, que as ações educacionais promovidas pela iniciativa privada não priva a 

característica de excelência pública. A suposição de prévia autorização e de manutenção da 

qualidade do ensino decide a instalação de procedimentos que favoreçam o cumprimento das 

ações educacionais, como a forma de operacionalizá-la. 

Ainda que a educação seja hoje concedida sob as regras de Direito Privado, a 

colocação as demais origens e valores remetidos na Constituição se sustenta. O que não seria 

diferente, na dimensão em que se manifesta a educação como um direito de todos os cidadãos. 

A Constituição Brasileira de 1998 abordou do financiamento da educação de maneira 

bastante incisiva. Conectou conselhos para a manutenção e desenvolvimento da educação 

superior em caráter especial, escapando das prescrições gerais do artigo 165, IV; implantou a 

contribuição social da remuneração-educativa e instituiu fundo de natureza contábil destinado 

à educação superior. 

O financiamento da educação superior, ocasionou uma maior diversidade sócio-

econômico e cultural nas instituições superiores privadas. Programas como o Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, o Programa Universidade para Todos - PROUNI e o 

aumento da classe média baixa (classe C), estão a conduzir discentes de outras culturas e de 

fragmentos socioeconômicos e culturais diferentes dos tradicionais alunos das instituições 

superiores de elite.  

O artigo 212 define a estrutura do financiamento da educação, na medida em que 
determina a aplicação de percentuais mínimos de 18% para a União e 25% para os 
Estados e Municípios, da receita proveniente de impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino; bem como estabelece critérios para efeito de cálculo 
dos percentuais e de verificação de sua destinação; elege o ensino obrigatório 
como área prioritária de atendimento; determina o custeio de atividades de apoio 
ao ensino ligadas à suplementação alimentar e assistência à saúde com outros 
recursos e destina ao ensino fundamental público a receita da contribuição social 
do salário educação. (BOAVENTURA, 1997, p. 37). 

As decisões colocadas pelas Constituições Transitórias, o artigo 60 define normas 

relacionadas ao emprego dos recursos disponibilizados para o ensino, determinando o 

objetivo de universalização da educação fundamental, outrossim criando fundo de esfera 

nacional, estadual e distrital, do qual o objetivo é proporcionar as ações de cooperação entre 

os sistemas educacionais, direcionadas para afiançar a eficácia ao modelo de prestação de 

auxilio entre órgãos federais. 
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Os novos modelos de aquisição dos fundos públicos são provenientes de dois 

argumentos centrais nas políticas educacionais, esse sistema de financiamento é na verdade, 

uma adaptação de vários países desde o final do ano de 1980, sendo: (I) uma análise da 

"qualidade" do ensino e (II) um direcionamento dos serviços educacionais como consumo. 

Sendo assim, ressalta-se que a Emenda Constitucional 14 comenta sobre a alocação e 

critérios de implantação dos recursos financeiros, ao financiamento da educação superior. 

A Emenda Constitucional 14, que conferiu novo caráter à meta de eliminação do 
analfabetismo e universalização do ensino fundamental, passando de norma 
programática a norma de eficácia plena, mediante discriminação de critérios de 
atuação e de alocação dos recursos.Portanto, a participação da iniciativa privada na 
educação é admitida pela Constituição Federal subordinada ao cumprimento das 
normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público, nos termos do artigo 209. Esses são requisitos específicos, aos quais 
se somam os gerais previstos no título da ordem econômica e financeira, que 
disciplinam a iniciativa privada como um todo e justificam a intervenção estatal em 
caráter de fiscalização e controle junto às instituições de ensino particulares no 
plano de seu desempenho econômico e financeiro. (RANIERI, 2000, p. 83). 

Em suma, no planejamento da Constituição atual, aliado ao desempenho da iniciativa 

privada em causa da educação é aceita em características suplementares a título do Estado, 

incitada se retirado o fim da lucratividade, mas sempre figurado sobre princípios e méritos de 

ordem pública.      

5. Considerações Finais

Em suma do que foi apresentado para a realização deste artigo conclui-se que a 

repercussão do ensino superior em uma economia globalizada e controlada pelas definições de 

um ambiente competitivo que exige um profissional informado e que apresente um 

conhecimento que fortifica a sua importância na questão de formalizar-se em requisito de 

desenvolvimento, tanto do cidadão como da própria sociedade. 

O delineamento de essencialidade do ensino torna-se mais límpido, na medida em 

que ela se assevera como componente de condições da própria implantação do ser na 

sociedade. E as regras da Constituição Federal que abordam do direito à educação se 

apresenta, em maior parte, sob a estrutura de princípios. 

O direito ao ensino não se atordoa com as regras que obrigam procedimentos 

delimitados ao Estado, sustentando-se a indeterminabilidade de seu assunto, condição pelo 

qual não se despreza a intercessão legal da Constituição. Contudo, os componentes de regras 
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que tratam do ensino na Constituição Brasileira exterioriza a capacidade de delimitar o 

conteúdo principal do direito social ao ensino. 

A precisão da competência legal em matéria de educação, o planejamento dos 

sistemas da educação e do financiamento  da ação do Estado se organiza sobre o modelo do 

Governo Federal, comprimindo-se no escopo de justiça social e de atuação da União. 

A presença da iniciativa privada no ensino superior é atual, mas colocada pelo 

próprio caráter de fornecimento de atuação do Estado através de programas de 

financiamento, por exemplo. 

A decomposição das regras legais da Constituição que abordam o ensino demonstra 

a existência de direitos subjetivos, colocados ao brasileiro de forma direta. Não existe luta 

entre a norma constitucional que garante o direito de acesso aos níveis mais altos da educação, 

segundo a competência de cada um e a condição de termino do ensino médio para acesso ao 

nível superior. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda a questão da atuação do pedagogo nos ambientes não escolares, focando nas 
empresas e considerando que esse campo da educação ainda não foi suficientemente explorado. Tem como 
finalidade verificar através de pesquisas bibliográfica as contribuições da Pedagogia Empresarial. O trabalho 
pedagógico está entrando em cena para ajudar a amenizar problemas trazendo dinâmicas de grupo, diálogo, 
pesquisa, debates, entre outros, para mudar a rotina de quem passa horas e horas dentro de seu ambiente de 
trabalho, valorizando assim o trabalhador que acima de tudo é um ser humano que necessita ser reconhecido 
como tal. É por este motivo que as empresas estão abrindo as portas para o pedagogo empresarial para que possa 
trabalhar de modo consciente e competente na elaboração de projetos. 

PALAVRAS-CHAVE: pedagogo empresarial, projetos, educação. 

ABSTRACT 

This paper addresses the role of educator in non-school environments, focusing on business and considering that 
this field of education has not been sufficiently explored. Intended to check through bibliographical research 
contributions of Corporate Education. Pedagogical work is coming on the scene to help alleviate problems 
bringing group dynamics, dialogue, research, debates, among others, to change the routine of someone who 
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spends hours and hours in your work environment, thus enhancing the worker above everything is a human 
being who needs to be recognized as such. It is for this reason that companies are opening the doors for business 
educator so you can work conscientiously and competently in preparing draft mode. 

KEYWORDS: business educator, projects, education. 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo inicial desvelar a atuação do pedagogo nas organizações 

empresariais. Por acreditar na necessidade desse profissional em todas as instâncias em que há 

ensino e aprendizagem e não somente na escola, são trazidas aqui para discussão algumas 

reflexões sobre o perfil e competências para sua atuação no contexto empresarial. 

Paralelamente aos estudos, ocorreu à disciplina Educação em Organizações não Escolares e 

durante as aulas percebeu-se que o pedagogo possui um leque de opções quanto a sua atuação 

em espaços não escolares, mas que a procura é maior que a oferta, fato este que se justifica 

pela precária divulgação de quais são as habilidades e competências do profissional pedagogo e 

de onde estas podem ser aplicadas. Desta forma, torna-se importante um estudo a cerca do 

assunto. 

Este artigo visa elaborar um levantamento bibliográfico para melhor definir quais são o 

perfil e papel do pedagogo empresarial, com a condição de que a educação pode ocorrer em 

todos os setores da sociedade seja formal, informal ou não formal. Em seguida apresentam-se 

os principais desafios que este profissional encara para realizar seu trabalho. O artigo conta 

com os conhecimentos e pesquisas das autoras Antônia Almeida, Luciana Almeida, Mary 

Ceroni e Miriam Pascoal, que trazem análises essenciais sobre o pedagogo empresarial, sua 

formação e atuação no mercado, além de apontar sua responsabilidade como protagonista da 

prática educativa. 

Antes de iniciar a reflexão é importante ressaltar que devido as constantes mudanças que a 

sociedade está sofrendo dia a dia e consequentemente as organizações empresarias, e levando 

em consideração que estas necessitam de adequar-se rapidamente para manterem-se ativas no 

mercado competitivo, deixam a desejar o desenvolvimento das relações interpessoais no 

ambiente de trabalho.  Desta forma, surgem insatisfações por parte dos funcionários e pela 
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lógica, segue-se de queda na produção. É neste contexto que o pedagogo se faz importante, 

pois traz consigo a competência que melhor lhe identifica: a organização. 

Este artigo tem, portanto, como objetivo principal, investigar o papel do Pedagogo e as 

funções que este profissional pode desenvolver em ambientes empresariais. Pretende-se ainda, 

como objetivo específico, investigar quais as competências previstas para atuação do pedagogo 

diante das exigências do mercado de trabalho, que procura um multifuncional capacitado. 

1. Perfil do profissional

O pedagogo tem ganhado espaços cada dia mais na sociedade, levando em consideração 

que a prática educativa existe na maior parte dos ambientes. O fato de esta ser uma das 

profissões que busca sua identidade torna-se necessário abrir o leque de opões e analisar quais 

as possíveis contribuições que este profissional pode somar. Sabemos que na atualidade o 

pedagogo desenvolve trabalhos além-escola e neste sentido surge uma dúvida quanto a sua 

formação, se este está preparado para enfrentar novos desafios dentro e fora da escola. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia aprovado em dezembro de 

2005, traz que todo pedagogo deverá: 

 "[...] atuar com ética e compromisso com vistas à construção de 
uma sociedade justa, equânime, igualitária; trabalhar, em espaços 
escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos 
em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis 
e modalidades do processo educativo; identificar problemas 
socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 
propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 
culturais, religiosas, políticas e outras; demonstrar consciência da 
diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-
ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 
religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 
desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
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educacional e as demais áreas do conhecimento; participar da gestão 
das instituições em que atuem planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não escolares; realizar pesquisas que 
proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e 
alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 
experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, 
em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas 
curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas." (CERONI, p. 6, 2006). 

O pedagogo é visto como multifuncional, um profissional generalizado, sendo assim, cabe 

aqui analisar e aprofundar como este especialista em educação poderá aplicar suas habilidades 

em outro âmbito. É necessário destacar que cada pedagogo se identifica com uma área 

específica de atuação, sendo essencial traçar um perfil para cada uma delas. Como o foco 

principal deste artigo é analisar a profissão do pedagogo empresarial, é que este irá apontar 

qual perfil de pessoa poderá atuar nesta área. Porém, é necessário antes saber por que as 

empresas precisam deste profissional que sempre foi específico da área educacional. 

Sabe-se que com todas as mudanças do dia a dia as grandes empresas necessitam 

redesenhar-se para o novo mercado de trabalho, são incluídas nestas mudanças, as crises 

econômicas. Logo, os cargos e suas atribuições também foram modificados, entretanto, o 

clímax desta questão é que estes profissionais destes cargos deverão se adequar e como isto 

será realizado se o mercado não espera? Além disso, “os trabalhadores precisarão reciclar-se 

periodicamente para manter seus conhecimentos atualizados e desenvolver outras 

habilidades." (CERONI, p.3, 2006). É óbvia a necessidade de um profissional com um perfil 

voltado a ajudar a organização, de qualquer segmento, a atingir os seus objetivos e metas 

organizacionais. 

Pascoal (p.94, 2006) argumenta que além dos conhecimentos gerais que são 

proporcionados pelos cursos de Pedagogia, outros conhecimentos do pedagogo fazem com 

que ele seja importante para as empresas e podem ser assim identificados: conhece recursos 

auxiliares de ensino, entende do processo de ensino-aprendizagem, sabe avaliar seus 

programas, estudou didática (arte de ensinar) no seu curso superior, sabe elaborar projetos. 

Além desses pré-requisitos que são indispensáveis à função, outros se fazem necessários para 

uma boa atuação profissional. 
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O pedagogo independente do ambiente que trabalha, “deverá, sobretudo, ser capaz de 

integrar a dimensão técnica a uma preocupação com a ética, a estética, a política e a prática 

cotidiana” (CERONI, p.4, 2006). 

Sendo assim, ao sair de sua formação inicial o pedagogo deverá adotar uma postura pró-

ativa, bem como adotar iniciativas educacionais que valorizem a diversidade; e ainda, em 

participação efetiva nos relacionamentos interpessoais. “A valorização recai sobre o raciocínio, 

capacidade de aprender, capacidade de resolução de problemas e capacidade de tomada de 

decisão, entre outras.” (CERONI, p.8, 2006). 

Especificando o perfil do pedagogo empresarial, este pode ser caracterizado pela 

flexibilidade em suas ações, capaz de adequar-se em diversas situações, é necessário que 

conheça a área de Recursos Humanos, para manter bom relacionamento interpessoal com 

todos os trabalhadores da organização, administrando os conflitos que possam existir, logo é 

mestre em comunicação. É acima de tudo um trabalhador comprometido e reconhecido pela 

habilidade de buscar soluções, precisa ainda, ter conhecimento de princípios de educação 

popular; ter competência e habilidade para planejar, organizar, liderar, monitorar e 

empreender. 

Segundo Almeida, além de todas essas características: 

“O Pedagogo para atuar em um âmbito empresarial deve ter uma 

base teórica que reúne investigação e prática, dando foco para 

conhecimentos específicos do campo educacional nas organizações, 

para desenvolver suas atividades em uma empresa é preciso um 

entendimento profundo dos comportamentos humanos no contexto 

organizacional, afinal sua atuação está totalmente voltada para a 

dimensão humana.” (ALMEIDA, p.3, 2012). 

Em pesquisas realizadas pela autora Pascoal (p. 93,2007) é possível identificar o perfil de 

pedagogo desejado pelas empresas, que se baseia na criatividade, espírito de inovação, 

compromisso com os resultados, pensamento estratégico, trabalho em equipe, capacidade de 

realização, direção de grupos de trabalho, condução de reuniões, enfrentamento e análise em 

conjunto das dificuldades cotidianas das empresas, bem como problemas profissionais. 

Com tantas habilidades exigidas é possível concluir que a graduação não é suficiente para 

preparar este profissional para o mercado, sem esquecer que muitas instituições não oferecem 
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em seus cursos de Pedagogia alguma base sobre o setor Empresarial, é necessário então, 

buscar especializações para poder atuar na área, além de permanecer em constante formação. 

É importante que o indivíduo interessado em seguir esta carreira, aperfeiçoe sua comunicação 

e exercite o ouvir, já que irá lhe dar com pessoas, suas relações e comportamentos. 

2. Competências do pedagogo na área empresarial

Acredita-se que um dos motivos que leva o formando em Pedagogia a não buscar novos 

caminhos em sua atuação se justifica pelo fato destes não serem explorados durante sua 

formação, torna-se essencial identificar qual é a função, quais são as principais atividades 

desenvolvidas por este profissional no ramo empresarial. 

Novamente, recorremos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

aprovado em dezembro de 2005. No documento são explicitadas as funções que o pedagogo 

poderá exercer enquanto gestor: 

 "[...] gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, 
que integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e 
de processos educativos escolares e não escolares, especialmente no 
que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao 
acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, 
bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas e institucionais na área de educação." 
(CERONI, p.6, 2006). 

A função pedagógica, no que se refere às novas competências, funde-se com as 

administrativas, tornando o pedagogo um profissional preparado para aprender qualquer 

habilidade. Nos ambientes empresariais, além de cuidar de todo o processo educativo, deverá 

acompanhar e avaliar se a instituição está de acordo com suas metas, formulando e praticando 

ações democráticas e de fácil acesso a todos. 

Ceroni (p.9, 2006) aponta como principais funções do pedagogo as atividades ligadas aos 

Recursos Humanos, atuando geralmente como analista; está presente também nos setores de 

treinamento, secretaria e direção, desenvolvendo a educação corporativa. 

Pascoal estende-se sobre as funções que considera básicas que o pedagogo desenvolve nas 

empresas: 
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“(...) são elas relacionadas a cinco campos: atividades pedagógicas, 
técnicas e organizacionais, sociais e administrativas, podendo ser 
assim sintetizadas: 1) Conceber, planejar, desenvolver e administrar 
atividades relacionadas à educação na empresa; 2)Diagnosticar a 
realidade institucional; 3) Elaborar e desenvolver projetos, buscando 
conhecimento também em outras áreas profissionais; 4) Coordenar a 
atualização em serviço dos profissionais da empresa; 5) Planejar, 
controlar e avaliar o desempenho profissional dos funcionários da 
empresa; 6) Assessorar as empresas no que se refere ao entendimento 
dos assuntos pedagógicos atuais.” (PASCOAL, p.95, 2007). 

Percebe-se que o pedagogo está relacionado a todos os setores da empresa, conclui-se 

então que seu papel primordial é unir todas as funções com o objetivo de alcançar as metas 

traçadas pela organização. Por ser preparado em sua formação para planejar: 

 “O pedagogo tem condições de ajudar a empresa na elaboração da declaração de sua 

missão, em que constem suas metas e aspirações, seus valores, sua cultura e estratégias a serem 

utilizadas, envolvendo funcionários e colaboradores.”. (PASCOAL, p.97, 2007). 

Almeida (p.3, 2012) e Pascoal (p.94, 2007) especificam ainda mais quais são as atividades 

que o pedagogo empresarial deve desenvolver, sendo as básicas: compreender o contexto 

socioeconômico e produtivo da organização, objetivando situar o trabalho como processo 

educativo e ético; desenvolver metodologias adequadas à utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação nas práticas educativas; habilitar o aluno para instituir 

programas de qualificação e requalificação profissional e estruturar setores de treinamento. 

Porém, antes de desenvolver tais práticas, o pedagogo precisará realizar um estudo de campo 

na empresa, procurando identificar os principais problemas profissionais e socioculturais 

visando à participação de todos. “É preciso muito estudo e observação do que está 

acontecendo dentro da empresa e entender o seu andamento, seu desenvolvimento e porque 

existe um desequilíbrio dentro dela.” (ALMEIDA, p3, 2012). 

Há ainda competências específicas que o profissional precisará desenvolver que implicam o 

desenvolvimento pessoal, são incluídas a capacitação de serviços, organização de palestras, 

reuniões, dinâmicas de grupo e principalmente a edificação da autoestima no ambiente de 

trabalho. 

Neste último ponto, é essencial que o pedagogo tenha um olhar diferenciado, no que tange 

que todas as pessoas são diferentes uma das outras, cada trabalhador cria suas expectativas e 

baseados nelas terão certas atitudes. É preciso considerar também que cada pessoa se destaca 

por suas habilidades próprias, alguém é sempre melhor em algo, sendo assim, construir 
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relações com estes conceitos e adicionando o pilar respeito, o pedagogo poderá melhorar as 

condições de trabalho, demonstrando que a empresa se importa com seus funcionários. 

Faz-se ainda, parte de suas atividades, talvez o maior objetivo desse profissional, segundo 

ALMEIDA (p.5, 2012) “auxiliar o desenvolvimento comportamental e psicológico das 

pessoas, levando o grupo a se relacionar melhor uns com os outros aprendendo a respeitar e 

valorizar as ideias de cada um.”. A partir de tal realidade, o pedagogo poderá “explorar o 

potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva das pessoas, visando mudanças de 

comportamentos e atitudes assim como a aquisição de novas habilidades e conhecimentos.” 

(ALMEIDA, p.5, 2012). 

Seguindo este trabalho, é óbvio que o pedagogo empresarial conseguirá melhorar o 

desempenho dos trabalhadores através de motivação, gerando assim, mais resultados e 

consequentemente, mais lucros. Cabe a este profissional ainda, convencer os administradores 

de empresas a investirem forte na formação de seus profissionais, antes mesmo de mostrar 

resultados. Pascoal (p.97, 2007) aponta ainda a importância de estimular a autonomia dos 

funcionários, favorecendo a criatividade. Reforça que todos os funcionários devem ter “o 

conhecimento de seus direitos trabalhistas, assim como dos direitos humanos” e completa que 

“o atendimento às necessidades dos funcionários são ações significativas que tornam o 

ambiente empresarial acolhedor”. 

O segredo para se chegar a estes resultados, segundo Almeida (p.6, 2012) é “trabalhar a 

autoestima”, proporcionando um ambiente de aprendizado. Em suas pesquisas Almeida (p.8, 

2012) cita Sengue (2006), criador das Cinco Disciplinas que o pedagogo poderá trabalhar na 

empresa: 

“1) Pensamentos sistêmico: as empresas  são  sistemas,  todas  as 
partes  estão  interligadas, assim, quando uma das partes está com 
problemas mais cedo ou mais tarde acaba afetando as outras. O 
pensamento sistêmico é pensar contemplando o todo;  2)Domínio 
pessoal: são poucos os adultos que trabalham no sentido de 
desenvolver tal disciplina que ajuda a esclarecer as coisas que são 
realmente importantes para nós, aprofundar nossa visão pessoal, 
concentrar energias, aprofundar a paciência e buscar nossas 
aspirações; 3)Modelos mentais: nas empresas, inclui a capacidade de 
desenvolver diálogos ricos em aprendizagem, onde as pessoas possam 
expor seus pensamentos, abertas para ouvir os demais; 4) Visão  
compartilhada:  surge  a  partir  de  um  líder  que  consegue  fazer  de  
sua  visão individual,  uma  visão  compartilhada  e  dividida  com  o  
grupo,  este  passa  a  estar  mais comprometido e motivado com as 
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ideias da organização; 5) Aprendizagem em equipe: ocorre quando o 
grupo consegue ultrapassar o  individual e aprende a trabalhar em 
equipe, tornando os resultados mais satisfatórios para a organização, 
além de melhorar o relacionamento interpessoal. (ALMEIDA, p.8-9, 
2012) 

As disciplinas básicas apresentadas são capazes de desenvolver vários aspectos na empresa, 

alinhando todos ao mercado de trabalho. Agora, entende-se a intenção das grandes empresas e 

organizações em contratarem um pedagogo, é necessário compreender também que ambos os 

lados ganham, pois o trabalho que o pedagogo desenvolve com os trabalhadores, tende a 

promovê-los quanta ao seu crescimento pessoal. 

São infinitas as possibilidades de trabalho deste profissional, incluem-se nesta lista também 

atividades de cunho social, de caráter interno e externo. A primeira está relacionada a todo o 

grupo da comunidade empresarial e a segunda à sociedade. Podemos citar como exemplos 

para as atividades internas a dedicação ao bem estar dos funcionários: 

“(...) cabe ao pedagogo a ajuda à colocação dos filhos dos 
funcionários na escola, bem como procurar parcerias locais para 
oferecer serviços diversos de interesse dos funcionários, tais como 
creches, atendimento pediátrico, atendimento psicológico, 
atendimento ao idoso, assessoria jurídica, assessoria de planejamento 
financeiro, academias de ginástica etc., assim como agendar cursos e 
palestras sobre temas essenciais à vida saudável atividade física e 
qualidade de vida, efeitos do fumo sobre o organismo, a prevenção da 
dependência química, do alcoolismo, hábitos posturais saudáveis, a 
boa qualidade do ar e outros.” (PASCOAL, p.98, 2007). 

Dentre as atividades de caráter externo, destacam-se as questões relacionadas ao meio 

ambiente e é responsabilidade do pedagogo elaborar projetos que visem à preservação do 

ambiente, não só fora de empresa. Outros pontos também deverão ser abordados nos 

projetos: 

“(...) o relacionamento ético com o poder público, assim como o 
cumprimento das leis, faz parte da gestão de uma empresa 
socialmente responsável. Ser ético, nesse caso, significa cumprir as 
obrigações de recolhimento de impostos e tributos, alinhar os 
interesses da empresa com os da sociedade, comprometer-se 
formalmente com o combate à corrupção, contribuir para projetos e 
ações governamentais voltados para o aperfeiçoamento de políticas 
públicas na área social etc. Em resumo: contribuir para o 
desenvolvimento de sua região e do país.”. (PASCOAL, p.98, 2007). 
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Com tantas tarefas listadas, ainda fica difícil encarar as responsabilidades impostas neste 

cargo. É importante ressaltar que as ações podem variar de acordo com o perfil de empresa e 

que antes agir, o pedagogo precisará diagnosticar. 

O pedagogo aparece mais uma vez como multiuso, podendo ser um analista de RH, um 

treinador de habilidades, por vezes um psicólogo, ou até mesmo um gerente de projetos, 

porém, sua principal função será “atuar como ‘ponte’”, conceito este, que Almeida (p.209, 

2007) traz no sentido de ligar “os objetivos e metas da empresa para se manter no mercado e 

as aspirações do capital humano na realização de suas tarefas, no crescimento profissional e 

pessoal”. Logo, o educador que invadiu os espaços empresariais, tem papel essencial para o 

sucesso. 

3. Principais desafios que o profissional encara

A dominação que as tecnologias têm alcançado nas empresas e as consequências que estas 

provocam é tema para muitas discussões. Depois da Revolução Industrial que ocorreu no 

século XXI, é a primeira vez que a humanidade deixa de dar tanto valor ao capital financeiro 

para valorizar o capital intelectual. 

O intelecto supervalorizado está ligado à habilidade de manipular as tecnologias que 

constituem o novo ambiente de trabalho, porém, ocorre que nem todos os trabalhadores estão 

preparados pra encarar tais inovações, não por falta de interesse, mas por não terem a 

oportunidade de aprendizagem. Nota-se então, a importância do investimento em 

treinamentos guiados por profissionais preparados para esse desafio: 

A inserção dos ‘pedagogos empresariais’ no mercado de trabalho tende a preparar este 

profissional para atuar na  área  empresarial  e  desenvolver habilidades humanas e técnicas 

com vistas à compreensão das transformações provocadas  pelos  avanços  das  ciências  e  das  

novas  tecnologias.  (PASCOAL, p. 190, 2007). 

O pedagogo e sua capacidade nata de “inovar e reinventar” (PASCOAL, p.190, 2007) será 

capaz de ampliar os horizontes do trabalhador atual, preparando-o para o mercado de 

trabalho. Deve-se, portanto, estar alinhado às inovações tecnológicas, de forma a acompanhar 

seu desenvolvimento na empresa. 
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Outro grande problema que o pedagogo encontra é a forma como muitos trabalhadores 

encaram seus ofícios, “(...) ao invés de trabalhar para viver, vive-se para trabalhar.” 

(PASCOAL, p.6, 2007). É contraditório como muitos colegas de trabalho que passam o dia 

juntos não se conhecem bem, isso se deve as jornadas exaustivas que não permitem o diálogo 

e a melhoria das relações. Mais uma vez o pedagogo se torna necessário para analisar e 

consertar tais falhas através da motivação da autoestima. Consequentemente esse profissional 

irá trabalhar a comunicação, que é considerada segundo Pascoal (p.9, 2007), um dos maiores 

problemas das empresas.  

Pascoal (p. 210, 2007) considera que o maior problema que o Pedagogo Empresarial 

enfrenta é a falta de divulgação das funções que um Pedagogo pode desempenhar em 

ambientes não escolares e que feito um marketing dessa profissão haverá chances das 

empresas abrir espaço para atuação. Sugere-se que as instituições que oferecem os cursos de 

Pedagogia, apoiem através de divulgação e encaminhamento para estágios, porém, é 

importante ressaltar que dependerá do Pedagogo permanecer em constante formação para 

desenvolver pessoal e profissionalmente. 

Conclusão 

A compreensão de que a educação é instrumento de melhoria de vida é adotada por todos, 

porém, quando se pensa em educação, está é analisada somente dentro dos espaços escolares.  

É fundamental que toda a sociedade entenda que a educação não tem controle, ocorre de 

diversas formas e em diversos lugares, inclusive dentro das organizações empresariais e para 

que essa consideração pela educação seja disseminada, é necessário esclarecer o objetivo que 

varia de acordo com o ambiente. 

No ambiente empresarial, como já foi dito, a educação pretende treinar, estimular a 

aprendizagem para além de melhorar a qualidade de vidas das pessoas, aumentar o 

desenvolvimento profissional, desta forma, os trabalhadores terão condições de produzir mais 

e com qualidade. 

Assim como a escola, as empresas estão cheias de pessoas que interagem umas com as 

outras e trabalhar a socialização deste espaço é de grande valia para o mercado. A partir do 
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momento que o pedagogo trabalha o patrimônio humano da empresa, tem a capacidade de 

resolver os conflitos que atrapalham o andamento da produção e, por conseguinte, conseguirá 

atingir o patrimônio financeiro positivamente. 

A nova profissão foi lançada no mercado e está gradativamente ganhando espaço. Por mais 

lento que pareça esse processo, é um ofício que vale a pena ser investido pelo bom retorno 

profissional e pessoal. Capacitar-se sempre é um mandamento, contudo, é importante lembrar 

que mesmo possuindo muitas habilidades e competências o pedagogo não é o detentor do 

saber. Irá mediar, organizar e auxiliar o processo educativo, tal como prometeu no dia de sua 

colação de grau, fazer de seu conhecimento instrumento de mudança e construção de um 

mundo onde o homem possa realizar-se com liberdade. 
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Resumo 

O artigo em tela aborda a presença da cidadania e do voluntariado presente na obra do educador indo-
americano Salman Khan. Rastreando a obra Um mundo, uma escola – a educação reinventada a presente 
pesquisa adentra no movimento da disposição daqueles que atentam de maneira altruísta para o 
desenvolvimento da educação na rede de maneira solidária.  

Palavras-chave: cidadania, voluntariado; internet; Salman Khan. 

1. Introdução

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que procurou abordar a relação e a presença 

da cidadania e do voluntariado nas redes sociais. Este artigo compõe a primeira parte da 

pesquisa, nele abordo a cidadania e o voluntariado presente na obra de Salman Khan. 

No início de 2013 o indo-americano Salman Khan visitou o Brasil para difundir a sua obra 

a Khan Academy.  Os sites de noticia divulgaram a ilustre visita e o fundador teve a 

oportunidade de divulgar o seu trabalho por meio de conferências e do lançamento de seu 

livro intitulado Um mundo, uma escola – a educação reinventada. A Khan Academy é uma instituição 

sem fins lucrativos que tem por objetivo publicar e divulgar aulas virtuais para auxiliar alunos 

de todas as idades em seus trabalhos escolares. 

O livro Um mundo, uma escola - a educação reinventada objetiva, além de difundir o trabalho do 

autor, atentar para a o percurso da trajetória cidadã e voluntária de Khan. O livro está 

organizado em partes: a parte 1 tem por título Aprendendo a ensinar, na qual o autor 

apresenta as motivações que o levaram a iniciar o seu trabalho; na Parte 2 Khan se desdobra 

em mostrar que o sistema educacional tradicional está falido; na parte 3 o autor empenha seu 

texto em apresentar o que ele observa como sendo o mundo real, ou seja, como é e está a 

realidade na qual circunscreve a vida dos alunos; por fim, na parte 4, intitulada Um mundo, 

uma escola, aponta para o futuro da educação. 

O texto de Khan é testemunha de um projeto de cidadania e voluntariado; tem a 

preocupação de levantar o modo como suas preocupações foram gradativamente se 

constituindo no edifício da Khan Academy. 

O objetivo deste texto é levantar o modo como Salman Khan articula a questão da 

cidadania e do voluntariado em sua obra, uma vez que o texto de Khan reflete esta questão 

tanto explícita como implicitamente. 
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A proposta de Kahn interessa a esta pesquisa visto que, conforme se pode constatar em 

seu livro, a questão da cidadania e do voluntariado se fazem presentes de modo constante. 

Perseguindo esta proposta este capítulo caminhará sobre os seguintes passos: apresentar o 

surgimento da Khan Academy e a sua finalidade voluntária e cidadã e como a cidadania e o 

voluntariado é pensado em Khan. 

2. O surgimento da Khan Academy 

A Khan Academy oferece gratuitamente vídeos-aula na rede. O objetivo é garantir para 

todos aqueles que desejam conhecer uma proposta de educação gratuita e de qualidade. A 

Khan ao longo do tempo começou a ser apoiada por muitos e famosos empresários que se 

tornaram benfeitores. 

Esta realidade começou pelo simples gesto de preocupação de um primo para com uma 

prima com dificuldades escolares. Salman Khan em um dado momento de sua vida ficou 

sabendo que a sua prima Nadia, que outrora fora uma brilhante aluna, estava tendo 

dificuldades no aprendizado de matemática. Nadia sempre fora uma aluna aplicada e a sua 

manifesta fraqueza naquele momento poderia ser crucial para a posteridade de seus estudos 

universitários. Khan, quanto a Nadia, se mostra conhecedor das circunstâncias que envolviam 

tanto o presente quanto ao futuro visto que 

Ela era criativa, tenaz e tinha um bom raciocínio lógico. Eu já a imaginava formada 
em matemática ou ciências da computação. Parecia inconcebível que justamente ela 
fosse considerar algo difícil no sexto ano. 
 Após passar pelo sistema acadêmico tradicional, eu sabia muito bem que cair numa 
turma       fraca em matemática poderia representar  a morte para o futuro de Nadia 
na disciplina (KHAN, 2013,p. 24). 

A preocupação de Khan não se restringe somente a peculiar grandeza de 

conhecimento inerente a sua prima, o texto de Khan induz-nos a pensar que há em si uma 

preocupação com todo aquele que quer aprender. Mas assim como Nadia, as linhas de Khan 

mostram a sua intenção em descobrir mentes brilhantes, é o que escreve em sua introdução: 

Quem sabe de onde surgira a genialidade? Pode ser que numa aldeia africana haja 
uma menina com potencial para encontrar a cura do câncer. O filho de um pescador 
da Nova Guiné talvez tenha uma incrível percepção da saúde dos oceanos. Por que 
haveríamos de permitir que tais talentos fossem desperdiçados? Como podemos 
justificar que não se ofereça a essas crianças uma educação de nível internacional, 
considerando que a tecnologia e os recursos para isso estão disponíveis – contanto 
que invoquemos a visão e a ousadia para fazer isso acontecer (KHAN, 2013, p.12)? 
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Talvez essa busca pela excelência se explique pela trajetória do fundador da Academia 

visto que frequentou o famoso MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusets). A cultura dos 

espaços das renomadas Universidades do mundo preenchem o imaginário de Khan acerca de 

como deve ser uma educação ideal bem como seu projeto. Há no texto de Khan uma nítida 

preocupação com a busca da excelência e mesmo pela competição. Há a ideia do poderio da 

produção de inteligência americana quando, também na introdução, escreve: 

Acredito que num futuro próximo os Estados Unidos manterão sua posição de 
liderança em ciências e tecnologia apesar de quaisquer deficiências potenciais de 
seu sistema educacional. Deixando de lado a retórica alarmista, os  Estados Unidos 
não estão em vias de perder sua primazia pelo simples fato dos alunos da Estônia 
serem melhor em polinômios. Outros aspectos da cultura americana – uma 
combinação especial de criatividade, empreendedorismo, otimismo e capital – 
tornaram-na solo mais fértil do mundo para a inovação (KHAN, 2013, p. 11). 

Em artigo publicado pelo portal G1 Khan testemunha que "Na 11ª série [o ensino 

médio nos EUA], eu meio que acordei e percebi que o mundo era um lugar competitivo. Foi aí 

que comecei a levar a escola mais a sério (MORENO, 2013)”. E as universidades americanas é 

um eco da competição existente na cultura local. Aqui no Brasil o candidato ao ensino 

superior escolhe a instituição mais próxima de sua casa, o contrário acontece nos EUA. A 

família e o estudante se preparam para a escolha da instituição. É comum encontrar nas ruas 

americanas os alunos vestidos com roupas que identificam o lugar onde estudam, é uma 

questão de orgulho. Os candidatos, uma vez sendo aceito na desejada universidade, tem toda 

uma vida extracurricular onde a competição e a manifestação da excelência se manifestará. 

A cultura da excelência é algo próprio do imaginário americano, tanto é assim que as 

empresa organizam o seu projeto institucional entorno dos famosos tópicos (aqui no Brasil 

também conhecidos): valores, missão e visão.  

Em suma, o surgimento da Academia se faz em meio a um contexto cultural marcado 

pela lógica da excelência, própria da nação americana que detêm a lista das melhores 

universidades do mundo. 

Em site da empresa Daquiprafora (que trabalha com intercâmbio estudantil) esta 

realidade é manifesta: 

As universidades americanas são mundialmente reconhecidas pelas sua qualidade 
acadêmica. De acordo com o ranking publicado anualmente pela organização 
britânica “Times Higher Educatio”- considerado o mais prestigiado 
internacionalmente, os Estados Unidos e o Reino Unido dominam a lista das 200 
melhores universidades do mundo.No ranking de 2012, as universidades americanas 
ocuparam 75 das 200 melhores posições, sendo que 31 foram classificadas entre as 
50 melhores do mundo. A universidade de Sã Paulo (USP) foi a única brasileira da 
lista, ocupando a 178ª posição (DAQUIPRAFRENTE, 2013). 
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Não é só a excelências dos espaços educativos que Khan persegue uma vez que se este 

investe da crença de que todos são capazes de se desenvolverem plenamente. E nisto se apoia 

em Aristóteles: 

Aristóteles, na primeira linha de sua Metafísica, afirma que “todos os homens 
desejam naturalmente o conhecimento”. Ele não fala em habilidades comerciáveis. 
Não se refere credenciais certas para conseguir emprego. Ele remete a aprender por 
aprender, e declara esse impulso como a própria definição do que significa ser 

humano (KHAN, 2013, p. 73). 

Khan restringe a questão da aprendizagem ao processo de ensino e aprendizagem. 

Divide os alunos em condição de aprendizagem passiva ou ativa. A passiva é marcada pelos 

aspectos do ensino tradicional onde o professor, como artífice e dono do conhecimento, 

destina o conteúdo que deve ser memorizado pelos alunos. Educação, desta feita, é algo que se 

restringe aos campos da memória e da repetição. Já a condição de atividade do aluno é 

marcada pelo processo de educação onde o que conta é a iteração e a busca por uma 

aprendizagem crítica (KHAN, 2013, p. 60-63). 

Khan acredita que todos os alunos podem chegar a excelência da aprendizagem no 

sentido que todos podem aprender tudo o que for dinamizado, bastando que o processo de 

ensino seja excelente. No global dos posicionamentos de Khan o que se nota é que a crença 

de que todos podem aprender tudo parece ser regra. Por outro lado, vez por outra, Khan 

retoma a realidade e aponta para as fragilidades do processo de ensino-aprendizagem, como 

ele mesmo relata: 

Uma consequência natural é a ideia de aprendizagem com um ritmo próprio, que 
oferece a cada aluno um controle sobre o andamento, bem como onde e como. A 
mesma pessoa aprende em ritmos diferentes e dependendo do assunto estudado. 
Mas numa sala de aula convencional há um andamento único, imposto por uma 
única pessoa – o professor. Aprisionados a essa batida rígida, os alunos que captam 
mais depressa logo ficam entediados e se dispersam; traiçoeiramente, podem até se 
transformar em problemas disciplinares só para se manterem ocupados. Os alunos 
que mais precisam geralmente, são deixados para trás. Os alunos que mais podem 
ser perfeitos apenas para algum aluno hipotético situado no meio da curva, como se 
no ensino existisse um “tamanho único” (KHAN, 2013, p. 62). 

É notório que o que Khan busca é a excelência, mas a sua obra transita em meio 

àqueles que querem e necessitam aprender. Neste sentido a sua academia se constitui como 

um espaço de aperfeiçoamento onde os alunos tomam uma atitude ativa frente aquilo que 

querem aprender (KHAN, 2013, p. 62). 

A motivação de Khan é de fundo humanitário, preocupa-se com as consequências que 

a fragilidade de uma boa educação pode acarretar na vida de um aluno. E nesse contexto surge 

a Khan Academy em sua proposta de postar na internet vídeos-aula. E esta proposta iniciou 
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porque Khan ao querer ajudar a sua prima começou a postar vídeos-aula que ele mesmo 

preparava, mas o que antes era pensado para auxiliar uma pessoa atingiu milhares. Muitas 

pessoas começaram acessar o material e a se comunicar com Khan acerca do conteúdo 

postado. 

A preocupação de Khan é algo que não se restringe somente a sua prima, o fato de ele ter 

se disposto a ajudá-la foi, um reflexo de uma motivação maior que rondava o desejo de Khan 

em querer expandir a ajuda a todos àqueles preocupados com o processo de aprendizagem. 

Por isto se pode afirmar que o projeto de Khan está circunscrito no âmbito da cidadania e do 

voluntariado – vez que se preocupa com um grupo específico no seio da sociedade: os 

estudantes. 

3. Voluntariado em Khan

Ao abordar o subtítulo acima alguns pontos se mostram relevantes na obra de Kahn como: 

o seu entusiasmo; a preocupação com o outro como impulso para o voluntariado; o conceito

encoberta de cidadania em Khan, os benfeitores como atores de cidadania e não meros 

auxiliares; o voluntariado como algo além de uma simples ação racional sem fins lucrativos e, 

por fim, a internet como foco de cidadania e voluntariado universal. 

Em Um mundo, uma escola se percebe com nitidez o entusiasmo de Salman Khan em buscar 

ajudar a sua prima e, depois, àqueles que dele precisavam. Khan estudou na MIT, estava bem 

empregado, mas não se sentia completamente realizado. Queria e sentia que devia fazer algo 

que realmente o agradasse; relatando os primórdios escreve Khan: 

Eu não sabia o melhor jeito de fazer isso, nem se iria funcionar, nem se alguém 
assistiria ao que eu compartilhava. Fui seguindo por um tentativa e erro (sim, erros 
são permitidos) e dentro das restrições de tempo impostas por um emprego 
bastante exigente como analista de fundo da hedge. Mas em poucos anos ficou 
claro para mim que minha paixão e minha vocação eram o ensino virtual; em 2009, 
pedi demissão para e dedicar em tempo integral àquilo que havia se transformado 
na Khan Academy (KHAN, 2013, p.14). 

O entusiasmo de Khan muitas vezes se mostra com ares de ingenuidade, acredita que 

o seu projeto é capaz de mudar o processo de ensino-aprendizagem no mundo. Não cita

pensadores que contribuíram para muitas das ideias que o indo-americano posta em seu livro. 

Seu entusiasmo era fruto de um sonho. Sonho desprovido de fundos, como ele mesmo 

testemunha: 

O corpo docente, a equipe técnica, o pessoal de apoio e  a administração se 
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resumiam a um só pessoa: eu. O orçamento era composto por minhas economias. 
Eu passava a maior parte do tempo usando uma camiseta de 6 dólares e calças de 
moletom, conversando com uma tela de computador e ousando sonhar. 
Eu não sonhava em criar um site popular nem se uma ocorrência efêmera no debate 
sobre educação. Talvez eu estivesse delirando, mas meu desejo era criar algo 
duradouro e transformador, uma instituição para o mundo que pudesse perdurar 
por centenas de anos e nos ajudar a repensar fundamentalmente o processo de 
escolarização (KHAN,2013, p. 14). 

Sem dúvida pulsa nos anseios de Khan o vislumbre dos fundadores que querem que 

sua obra atravesse o tempo e seja referência para a posteridade.  Neste sentido, a vida o 

conduziu a se certificar que a fundação de uma obra que pudesse auxiliar pessoas a estudarem 

seria algo que lhe traria satisfação. E ai idealizou e começou a trabalhar neste projeto que só 

veio a dar certo graças ao desprendimento de sua esposa, que é médica, que se dedicou ao 

sustento da família enquanto Khan sonhava e realizava uma obra filantrópica. 

Ao mesmo tempo há em seu entusiasmo a visão de que Khan é um educador, que 

transmitir algo para alguém, quer ser veículo de comunicação... 

O entusiasmo de Khan se manifesta na certeza de que o processo de ensino-

aprendizagem tradicional está falido e que o novo deve emergir. Posiciona-se contra o normal, 

afirma que o normal é aquilo a que estamos acostumados (KHAN, 2013,p 67). Acusa os 

modelos tradicionais de serem inflexíveis e uniformes, apoiando-se em Aldous Huxley afirma 

que a educação não distingue a imaginação, a inteligência e os talentos das pessoas. O que 

subjaz a obra de Khan é a valorização as peculiaridades dos talentos das pessoas. A valorização 

da diversidade é algo urgente para a construção da vida cidadã dos educandos. 

A escola é um espaço, por si, de diversidade, 

(...) a sociedade brasileira é pluriétnica e pluricultural. Alunos, professores e 
funcionários de estabelecimentos de ensino são, antes de mais nada, sujeitos sociais 
- homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos, pertencentes a 
diferentes grupos étnicorraciais, integrantes de distintos grupos sociais. São sujeitos 
com histórias de vida representações, experiências, identidades, crenças, valores e 
costumes próprios que impregnam os ambientes educacionais por onde transitam 
com suas particularidades e semelhanças, compondo o contexto da diversidade 
(GOMES E SILVA, 2006, p.22). 

E não somente étnica e cultural, mas como também a inclusão intelectual é necessária 

para a formação de uma educação que tenha como marca a cidadania. Esta tarefa não é fácil, 

como testemunha Mazzotta (2001, p. 19): 

Numa sociedade onde a crescente falta de respeito a si e ao outro se exterioriza em 
discriminação negativa, competição, corrupção, marginalização e exclusão; onde a 
solidariedade, tolerância, aceitação e cooperação têm sido atitudes raras, em suas 
variadas instâncias, e a ética tem sido algo cada vez mais distante e desconhecida nas 
relações humanas, por certo muito se espera da escola. 
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O relato de Khan mostra que o sentido de voluntariado estava presente nele. Foi ao 

encontro das fragilidades de Nadia, mas na verdade, foi Nadia que o ajudou visto que Khan, 

como ele mesmo diz, queria fazer algo que o realizasse. Não que seu emprego não fosse algo 

agradável, mas queria algo que de fato o preenchesse. Sua vocação era a docência. O 

voluntariado em Khan não é algo desprendido da conjuntura logística da cultura moderna 

marcada pela racionalidade - como bem aborda os estudos de Max Weber. Segundo Weber 

(1984, p. 30) “(...) a racionalização constituiu-se como um processo dependente das estratégias 

de ação social e dos ajustes dos meios e fins da ação na consecução dos objetivos”.  

Em Weber, dentre os tipos de ação social, existem dois que para este assunto se torna 

ponto de interesse: a ação racional orientada para valores e a ação racional orientada para fins. 

O primeiro tipo consiste em uma ação “(...) baseada em uma disposição entre metas e 

expectativas antecipadas. No caso de ter reação com valores, a própria ação é importante, 

independente dos resultados e a serem obtidos. Ex.: trabalho voluntário (LEM0S FILHO, 

2009, p. 89)” e o segundo tipo é “(...) definida de acordo com os objetivos esperados. O 

cálculo e o planejamento são essenciais como condutores da ação. Ex.: empresa capitalista 

(LEMOS FILHO, 2009, p. 86)”. 

O voluntariado de Khan se encontra no limiar dos dois tipos de ação racional 

conforme delineado por Weber. É ação racional com fins axiológicos porque quer contribuir 

com o progresso estudantil reportando à estes o sucesso e a colheita dos benefícios 

proporcionados pela Khan Academy. Por outro lado a ação de Khan é pautada com fins visto, 

porque, como fundador de uma organização, espera o retorno social plausível para perpetuar a 

sua instituição. Há algo que vai além do momento voluntário somente. Há o desejo de que a 

organização fique em pé, que se mantenha e se perpetue. 

De modo marcante se percebe o primeiro tipo de ação quando Khan, dentre tantos 

outros parágrafos de igual teor, escreve: 

(...) a Khan Academy tem sido um santuário e um refúgio, um lugar onde podem 
alcançar por conta própria aquilo que sua experiência em sala de aula ou no 
trabalho não lhes proporcionou. Videoaulas ou software interativo fazem as pessoas 
ficarem inteligentes? Não. Mas eu diria que são capazes de algo ainda melhor: criar 
um contexto no qual as pessoas conseguem dar livre vazão à curiosidade e ao gosto 
natural pelo aprendizado, de maneira que percebam que já são inteligentes (KHAN, 
2013, p. 19). 

E quanto ao segundo tipo de ação se pode observar no teor de sua organização que é 

gerenciado em companhia de estagiários de uma das mais prestigiadas Universidades – a de 

Waterloo (KHAN, 2013, p.232). Khan tem em vista resultados na qualidade da educação. A 

sua obra visa fins bem objetivos, e esta é uma marca da modernidade. 
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O engajamento voluntário de Khan é do tipo intelectual, visto que destina ao espaço 

educativo a tarefa de formar bem as pessoas. A sua busca de engajamento voluntário de Khan 

se assemelha aquilo pensado por Sartre acerca da temática. O pensamento Sartreano atenta 

para o intelectual, para aquele que escreve, uma vez que “O escritor ‘engajado’ sabe que a 

palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão tencionando 

mudar (SARTRE,1989, p. 20)”. Khan não é propriamente um intelectual a moda clássica, mas 

sua produção tornou-se motivo de comentário entre a elite intelectual e empresarial americana 

e, por outra, a Khan Academy é um espaço de projeção intelectual. Neste sentido, tanto o livro 

quanto a academia se tornam espaços que demonstram o engajamento de seu fundador. 

Engajar-se em um projeto é uma via de mão dupla onde as pessoas empenhadas na 

ação do engajamento oferecem contribuições reciprocamente. E isto se percebe em Khan, 

uma vez que ao querer se dedicar a prática docente na internet procurou estudar as técnicas 

mais eficientes para ajudar os seus destinatários no estudo. Neste sentido, a Parte 1 de seu livro 

se detém em mostrar como ele construiu a sua didática formativa. Após abordar a importância 

de Nadia para o florescer de sua vocação pedagógica, Khan destina todos os outros tópicos do 

livro para abordar o processo de ensino. Primeiro começa a tratar da importância dos vídeos 

para a vida estudantil. Segundo, foca a questão de como distribuir e tratar o conteúdo. Terceiro, 

afirma que a aprendizagem tem por objetivo o domínio do conteúdo. Quarto, faz uma 

abordagem cognitiva de como a educação acontece. E, por fim, aborda a necessidade de voltar 

a corrigir as lacunas no processo de aprendizagem. 

No quinto ponto é que o sentido de voluntariado de Khan se manifesta de modo 

explícito. Ora, a educação como um elemento da racionalidade muitas das vezes se prende a 

ideia de que o aprendido é algo em evolução, que os alunos em linearidade devem caminhar 

juntos para o mesmo fim, ou seja, a aprendizagem uniformizada. Os impactos da sociedade 

moderna, industrial, capitalista estão muito presentes no modo de fazer educação. É o caso da 

presença de teorias mecanicistas na educação onde, segundo as palavras de Hirata (2002, p. 31): 

Os métodos tayloristas, quando extorquem o rendimento da mão-de-obra feminina, 
beneficiam-se do aprendizado das jovens relativo à habilidade manual, à 
meticulosidade, à diligência, qualidades adquiridas em primeiro lugar na família, mas, 
em seguida, cultivadas nas próprias fábricas japonesas que oferecem, às suas 
operárias, cursos semanais de todas as artes domésticas, entre as quais a arte do 
arranjo de flores (ikebana); esse trabalho analítico, minucioso, de desestruturação-
reestruturação das flores e das folhas de acordo com uma ordem rigidamente 
estabelecida parece ser uma preparação para o trabalho operário, uma introdução 
aos gestos dissociados, às tarefas fragmentadas requeridas pela organização 
científica do trabalho. 

Tratar com humanos é diferente de lidar com máquinas e objetos. Muitas das vezes o 

Omnes Humanitate – Revista Científica da ESAB – janeiro a março de 2014, Vol. 4 . N. 12 

53



professor em sala de aula, por comodismo ou por uma visão evolucionista da vida, pensa que 

os alunos necessariamente devem progredir pari passu com os demais colegas. Khan atenta que 

não existe aluno “perfeito”. Que a todo o momento e preciso revisitar ideias básicas 

aprendidas no passado para que a aprendizagem seja feita de maneira mais eficiente. Afirma o 

óbvio que todo aluno por mais inteligente e motivado que seja enfrenta uma hora dificuldades 

(KHAN, 2013, p. 58) e para isto o professor deve estar preparado. 

O problema para esta revisão é que o professor pode achar que isto está para além de 

suas atribuições, uma vez que não é de sua responsabilidade lidar com conteúdo que são 

incumbência de outro período e tarefa de outro professor. Voltar-se para as especificidades das 

necessidades de cada aluno é tido nos meios docentes como uma ação voluntária e nem todo 

mundo estaria disposto a fazer tal movimento. 

Por isto, assim se pode afirmar, a proposta de Khan é de caráter voluntário. Solicita 

que o professor vá além das meras especificações de sua tarefa docente ordinária, mas que 

pense no extraordinário. Na verdade, o que pensamos ser extraordinário (as dificuldades com 

conteúdos pretéritos) se constitui como o ordinário (o que está na ordem do dia). 

Isso sugere a aparentemente óbvia maneira de corrigir as lacunas e os lapsos: voltar 
atrás e rever o conteúdo até o conceito fazer sentido; melhor ainda, tentar aplicá-lo 
ativamente num novo contexto. Já que a neurociência confirma a nossa 
compreensão intuitiva de que as coisas são aprendidas com mais facilidade na 
segunda vez, a revisão não deveria ser algo custoso. Ademais, uma vez que a 
repetição é parte essencial da aprendizagem – uma parte física da aprendizagem, na 
criação e no fortalecimento dos caminhos neurais -, o processo de revisão de um 
assunto deve resultar numa compreensão mais profunda e duradoura (KHAN, 
20013, p. 59). 

O seu impulso para o voluntariado parece ter o seu nascedouro no próprio nicho 

familiar. Khan pinta o cenário de sua vida familiar de modo muito agradável; provindo de uma 

família de migrantes, marcada pela tradição da cultura hindu, khan conheceu o afeto e o 

cuidado de seus pais para com a vida dele bem como também todos se mostravam 

intimamente unidos em pró da vida  de todos os parentes (KHAN, 2013,p. 24). 

Em meio ao sonho da fundação da academia Khan, que havia pedido demissão de seu 

emprego, foi sustentado graças à compreensão de sua esposa (que é médica) que mantinha a 

vida da família com o seu salário. Ela apostou no sonho de Khan. 

A gratuidade era a marca inicial do sonho de Khan. Mas em uma sociedade marcada 

pela propriedade a serviços marcados só pela gratuidade não tem vida útil longa. Por esta via, 

Khan recebeu apoio de muitos empresários para que seu projeto vingasse, dentre esses se 

destaca o fundador da Microsoft, Bill Gates.  
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4. Cidadania em Khan

Quanto à questão da presença da cidadania na obra de Khan o melhor é recorrer às 

publicações sobre ele e mesmo as entrevistas dadas por ele. Não se avulta de modo explícito 

uma verve de entusiasmo escrito acerca da cidadania em Um mundo, uma escola. Por isto a 

necessidade de vasculhar as entrevistas onde, de modo restrito, a ideia se apresenta. Por essa 

vereda, o presente subtítulo abordará os seguintes tópicos extraídos das entrevistas: a) a 

educação como um bem não escasso e que deve ser gratuita e b) a educação como um direito 

humano. 

Khan provém das ciências exatas e tem interesse por didática, apesar de ser notável a 

atenção devotada à cognição. Não encontrei no texto de Khan referencias as problemáticas 

lançadas pelos pedagogos das mais variadas correntes teóricas, apesar de Khan nelas 

inconscientemente (?) adentrar. Por isto, o presente subtítulo ao percorrer as parcas falas de 

Khan que remetem a cidadania engendrará reflexões acerca da problemática levantada.    

Partindo para o primeiro item: a gratuidade da educação. Merecendo destaque a 

reportagem dada para o portal G1 (da Rede Globo) onde, para uma plateia de professores 

alocados no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, Khan afirmou que “A educação não é 

mais um bem escasso, é algo que podemos dar de graça". 

A Constituição do Brasil (1988) reza em seu artigo 6º: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. 

E de modo expresso está nos artigos 205 e 214 da mesma bem como está vinculado o 

direito a educação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O artigo 205 afirma que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Sobre o concernente a cidadania o próprio Piaget atenta para a educação como um 

fator de interação social onde a valorização do bem estar do coletivo é objetivado, quando diz: 

“(...) a vida do grupo é a condição indispensável para que a atividade individual se discipline e 

escape da anarquia: o grupo é ao mesmo tempo o estimulador e o órgão de controle. (Piaget 

apud Parrat; Tryphon, 1998, p.148-149)”. A cidadania é fator de inibição da corrupção do 

Estado e da anarquia que pode eclodir em uma sociedade. A cidadania, enquanto processo de 
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interação, é fator de autocontrole social. 

Na mesma esteira constitucional a educação se congratula com o objetivo do Estado 

brasileiro em superar as desigualdades, a discriminação, etc., porque ela contribui com o 

fortalecimento da igualdade de oportunidades. No Brasil, de modo especial, existe o chamado 

princípio da gratuidade que está irmanado com o estabelecimento da vida cidadã. Este 

princípio se estende, por exemplo, na Lei Estadual Paulista (nº 3.913/1983) que diz o seguinte: 

Artigo 1º – Aos estabelecimentos oficiais de ensino do Estado fica proibido: 
I – cobrar taxa de matrícula;  
II – exigir contribuição pecuniária para a Merenda Escolar;  
III – locar dependências do prédio, no todo ou em parte;  
IV – cobrar material destinado a provas e exames; 1ª via de documentos, para fins 
de transferência, de certificados ou diplomas de conclusão de cursos e de outros 
documentos relativos à vida escolar;  
V – instituir o uso obrigatório de uniforme;  
VI – vetado 
VII – exigir qualquer outra forma de contribuição em dinheiro. 

Além da gratuidade é de se observar a democratização do acesso à educação no Brasil 

hoje; de modo especial o EAD muito tem contribuído com isto (SILVA; OLIVEIRA, 2012). 

Cumpre, neste ínterim, atentar para o acesso da educação no Brasil para o seguinte dado: em 

1991 as matrículas no ensino superior no Brasil passaram de 1milhão e 500 mil para 5 milhões 

em 2012 (apesar que somente 20% dos jovens entre 18 a 24 anos tiveram acesso). O acesso a 

internet, segundo pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, atingiu no ano de 2013 cerca de 40% dos lares brasileiros, é o que relatou o 

portal Agência Brasil: 

O levantamento, feito em 17 mil residências do país, mostra ainda que permanece a 
larga diferença de acesso à rede mundial de computadores entre áreas urbanas (44%) 
e rurais (10%). Proporcionalmente, a maioria dos que nunca acessaram a internet 
vive na zona rural, representando 77% dos desconectados. Em números absolutos, 
no entanto, a maior parte está na zona urbana, um total de 56 milhões de pessoas. 
Por outro lado, pela primeira vez, desde que a pesquisa foi iniciada em 2005, o 
número de brasileiros com 10 anos ou mais que são usuários de internet (49%) 
supera os que nunca a utilizaram (45%) (MACIEL, 2013). 

O Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBOPE) divulgou notícia similar em 2012: 

O total de pessoas com acesso à internet no Brasil, no terceiro trimestre de 2012, 
foi de 94,2 milhões, segundo o IBOPE Media. Esse número considera as pessoas de 
16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, 
escolas, lan houses e outros locais), mais as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de 
idade) que têm acesso em domicílios(IBOPE, 2013). 

O contato com a internet permite que o nível de informação aumente. No entanto, a 

busca por informação é a das mais variadas. Uma pesquisa, desenvolvida a pedido do Governo 

Federal em 2010 aponta que os internautas nem sempre buscam informações políticas. 

As notícias consideradas mais interessantes pela população brasileira referem-se aos 
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assuntos sociais (54,3%). Elevado percentual também foi encontrado (52,1%) na 
manifestação de interesse em notícias sobre programas e benefícios do Governo 
Federal à população. Notícias sobre economia constituem foco de interesse de 47,8% 
dos entrevistados, enquanto os assuntos políticos despertam interesse de apenas 
32,5% (META, 2012, p. 35). 

De fato, como afirma Khan, hoje a educação não pode ser tida mais como um bem, 

escasso. Há vários espaços que a democratizam. Apesar de todos os pesares e de que ainda 

esta democratização não atinja números majoritários. 

O segundo tópico a ser observado na palestra dada em São Paulo e noticiada pelo 

portal G1 é a de que a educação deve ser tida como um direito humano. 

O cientista da computação e matemático acredita que a educação é 
um direito humano, como comida, água e abrigo. Por isso, diz, seu 
objetivo é oferecer "educação gratuita, de nível internacional, para 
qualquer pessoa em qualquer lugar” (MORENO, 2013). 

Por sinal, o olhar de Khan é pertinente a outros, é o que comenta o site Terra sobre o 

5º. Fórum Mundial Social3: 

O direito à educação não deve, entretanto, resumir-se a ofertas de vagas nas escolas 
públicas. Para as entidades, o ensino deve ter qualidade, responder aos interesses da 
comunidade e levar à construção de um país justo. 

Se a educação não é encarada como direito, diz o relator especial da ONU para 
educação, Venor Munõz, ela poder ser simplesmente negada a uma parcela da 
população. "Pode-se encarar a educação como um serviço que, portanto, pode ser 
negociável. Como serviço, o ensino também pode ser modificado ou negado. Sem 
considerar um direito, a educação não está conectada à formação de um cidadão". 

Para o coordenador da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Pierre 
Roy, a população deve pressionar os governos a cumprirem os compromissos 
assumidos em tratados e convenções internacionais. 

"Há leis nacionais e internacionais, além da pressão da sociedade, para que os 
governos invistam 5% ou 6% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação. Mas 
esses acordos são papel. A população deve estudar os mecanismos judiciais e usá-
los como instrumento de pressão." 

Querer o reconhecimento da educação como um direito humano é, sem dúvida uma 

luta cidadã. Esta luta não é nova, basta observar que Convenção Nacional Francesa (1793) no 

Art. XXII afirmava que:  

A instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com todo o seu 
poder o progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de todos 
os cidadãos (apud DIAS, 2010 p. 441). 

3
 Disponível em < http://noticias.terra.com.br/interna/0,,OI463568-EI4624,00-

Organizacoes+defendem+educacao+como+direito+humano.html>. Acessado em 25 jul 2013. 
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O mesmo também proclamou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), aos 10 de dezembro de 1948 que reza em seu artigo XXVI: 

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 
técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta 
baseada no mérito(apud DIAS, 2010 p. 442). 

No Brasil os últimos anos de governo vêm sido reforçada a ideia de educação pública, 

basta agora atentar que educação como um Direito Humano vai além do mero acesso. É 

preciso que o contato com os espaços educativos (sejam eles presenciais ou virtuais) devem 

ser permeado pela qualidade. 

5. Considerações finais

Pode-se observar na análise da obra de Salman Khan que a ideia de cidadania não se avulta 

explicitamente, mas ela está inerente no momento em que Khan mostra a sua preocupação 

com o desempenho escolar de sua prima e, por conseguinte, com todas as pessoas que 

desejam aprender. O desejo de Khan em divulgar conhecimento gratuito e de qualidade o fez 

iniciar por puro voluntariado a Khan Academy onde ele mesmo realizava todas as tarefas de 

produção das videoaulas.  

Khan não avançaria muito se outras pessoas, junto com ele, não se preocupassem com 

o destino da fundação. Por isto, os benfeitores também refletem preocupações cidadãs e, ao

apoiarem financeiramente Khan participam voluntariamente do progresso escolar de outros. 

A preocupação cidadã de Khan se circunscreve na dinâmica americana de pensar a 

educação dada pela premissa da excelência (peculiar dos grandes centros universitários dos 

EUA). Desta forma, Khan muita das vezes não se dá conta que o seu trabalho colaborativo 

não é capaz de mudar o universo da escola. Pelo contrário, Khan acredita que o seu modelo 

educativo é capaz de revolucionar toda a trajetória educativa da humanidade. O seu exercício 

de cidadania se excede em otimismo. 
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RESUMO 

Este artigo relata sobre um procedimento inovador, de como abrir um novo empreendimento, com 
base nas referencias bibliográficas sobre franquia e empreendedorismo, usando uma marca que já se 
encontra no mercado. Sendo assim, surgiu o franqueador, que é a empresa detentora da marca, que irá 
conceder a franquia para o franqueado, que é uma pessoa jurídica, que concorda com a rede de 
franquia. A franquia é uma metodologia utilizada por pessoas que desejam abrir o seu negócio com 
produtos ou serviços, adquirindo o direito ao uso da marca ou patente. O objetivo deste estudo é 
entender o funcionamento do sistema de franquia, sobre aspectos, vantagens e desvantagens no 
sistema de franquias a um negócio independente, além do plano de viabilidade para torna-se uma 
franquia. Essa abordagem ajudará o empreendedor a ampliar sua  análise ao optar pela rede de 
franquia. 

Palavras-chave: franchising. Empreendedor; relacionamento; franqueador-franqueado. 

ABSTRACT 

This article will depict on a novel method of opening a new venture based on bibliographic references 
about franchising and entrepreneurship using a brand that is already on the market. Thus arose the 
franchisor, which is the company which owns the brand, which will grant the franchise to the 
franchisee, who is the person or entity that agrees with the franchise network. As the franchise the 
methodology used by people wanting to open your business with products and services, the goal of 
this study is to understand the functioning of the franchise system, under consideration of advantages 
and disadvantages to the franchise system to an independent business, the viability plan for becomes a 
franchise. This approach helps the entrepreneur to expand the analysis to choose the franchise 
network.  

KEYWORDS: Franchise, Entrepreneur. Relationship. Franchisor-Franchisee. 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de empreendedor e franqueador tornou-se os mais difundidos no Brasil, 

nos últimos anos, vem angariando vários fatores que explicam as características, as vantagens e 

desvantagens de abrir e programar um novo negócio de projeção comercial. 

 Diante de um cenário turbulento, dinâmico e competitivo, o segmento citado depara-

se com problemas que interferem na estabilidade econômica e na imposição advinda do 

fenômeno da globalização, fatores estes que têm criado uma busca de conhecimento e 

tecnologia ao conceber um novo produto no mercado e de como mantê-lo “vivo” 

eternamente. 
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O desenvolvimento do tema vem para identificar e esclarecer como as oportunidades 

devem ser investidas e aproveitadas para crescimento pessoal, profissional, organizacional e 

global. 

Muitos empresários que se dizem empreendedores hoje desaparecem do mercado por 

falta de criatividade, conhecimento e experiência no ramo, por não se preocuparem em manter 

e reter talentos dentro do ambiente de negócios. O mercado procura novidade que encante e 

atenda as necessidades das pessoas tornando-as comprometidas diante de um novo conceito 

elaborado. 

Para ser um empreendedor é preciso assumir risco, enfrentar as dificuldades em lançar 

novas ideias no mercado altamente exigente e competitivo. A negatividade não faz parte da 

vida de um sonhador, tornando-se essa característica incompatível diante do sistema desejado, 

pois, seu perfil é conhecido como tomador de decisão, determinação absoluta, detectador de 

oportunidades, inovador, personalidade forte, corajoso, sonhador, disposto a correr e 

enfrentar qualquer obstáculo para atingir o que deseja, calculando risco, planejando e traçando 

estratégias que venham facilitar no desenvolvimento definido pela sua criatividade e 

inteligência.  

Na estrutura mercadológica atual, o campo do empreendedorismo abrange o modelo 

de franquia que tem se expandido com grande velocidade, forçando as organizações e a 

sociedade a buscar novas abordagens que incorporem e incentivem as rápidas mudanças 

tecnológicas, influenciando a população a enxergar algo diferente, vantajoso e aproveitador 

para as necessidades presentes e futuras. 

O mercado de franchising vem crescendo de tal forma que cria um desejo forte nas 

empresas, principalmente de pequeno e médio porte a adotar essa rede de comercialização, 

visando oportunidades de obter a devida marca para um crescimento de sucesso, objetivando 

diminuir os riscos e aumentar a taxa de sobrevivência. 

2 EMPREENDEDORISMO E FRANCHISING 

2.1 Empreendedorismo 
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A ação empreendedora não é uma coisa recente. Desde os primórdios da existência 

humana, o indivíduo já procurava meios para transformar o seu ambiente buscando algo que 

pudesse ser diferente e melhor do que dispunha. Essa ação continua se perpetuando na nossa 

sociedade que vive carente de pessoas que possam ser cada vez mais criativas e inovadoras. 

Segundo Priberam (2010, p. 1) empreendedorismo significa “atitude de quem, por 

iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e 

dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e administração”. 

Diante do contexto, o empreendedorismo relata três aspectos importantes: 

empreendedor tem iniciativa para criar/inovar obtendo um desejo fluente pelo que faz; utiliza 

o que tem disponível transformando vários recursos em um ambiente social e econômico e

por fim assume altos riscos de fracassar ou ingressar no mercado (DORNELAS, 2001). 

Outro conceito que merece ser destacado é o do empreendedor. Maximiano (2007) 

cita que quando alguém decide realizar alguma coisa difícil, ou seja, de colocar alguma ideia em 

execução, é considerado um empreendedor. 

O empreendedor procura identificar oportunidades para criar ou diversificar seu 

negócio. Torna-se fundamental que antes de se abrir uma sociedade seja feita uma analise do 

mercado sobre o ramo em que vai atuar, qual público será atingido, quais as ameaças e os 

riscos que irão enfrentar entre outros aspectos econômicos. 

Empreender é se utilizar da visão holística para identificar as necessidades solicitadas 

pelo mercado, agregar a conjuntura econômica por meio da criação ou inovação de 

produtos/serviços para atender as necessidades dos consumidores, gerando ainda lucros 

financeiros e sociais. 

2.2 Sistema de Franquia 

O sistema de franquia é uma estratégia que virou um nicho de mercado em muitos 

seguimentos, serve de referência para as pessoas que querem ter seu próprio negócio, tornou-
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se eficaz na expansão das pequenas e médias empresas uma vez que facilita os canais de 

distribuição refletindo de forma simbólica no market share de uma empresa. 

Franchising é um termo em inglês conhecido no Brasil como franquia.  A palavra é de origem 

francesa franc = livre, surgiu em meados do século XIX, nos Estado Unidos das Américas, que 

significa conceder um privilégio ou autorização. Recentemente, após vários conceitos, 

franchising significa segundo Siqueira (2009, p. 24) “canal de distribuição que dá direito a uma 

pessoa ou a um grupo para comercializar marca, produtos e serviços de uma empresa em 

regiões geograficamente estabelecidos, pela franquia”. 

De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising 

divulgada pela Franchise Store em 2013, fica evidente o crescimento esperado no mercado 

brasileiro para 2014 em 13% movido pelo aumento de marcas no mercado, pelas projeções e 

pelos empreendedores que querem iniciar uma atividade empresarial.  

Gouvêa (2006, p. 38) fragmenta os efeitos entre as duas partes franqueador e 

franqueado, tais como:  

Ter uma marca estabelecida no mercado criando uma imagem padronizada que 
poderá fortalecer uma relação boa com os fornecedores; deter de um 
produto/serviços que inove o mercado e claro surpreendendo e encantando os 
consumidores, apenas este último faz com que a ampliação do negócio se torne 
vantajoso. 

Ao conceder a marca e a comercialização do produto/serviços, o franqueador 

disponibiliza também seus métodos que é caracterizado know-how (conhecimento) de 

instalação e operações da empresa que são definidos pela franquia, em contrapartida o 

franqueado torna seu investimento remuneratório que terá uma porcentagem sobre a venda 

dos produtos/serviços.  

Desde que a franchising inseriu-se no País, tem aumentado o interesse de 

comercialização desta nova prática organizacional, que visa minimizar o risco ao abrir um 

empreendimento próprio, uma vez sendo mais confiável em nível de investimento por 

administrar a “empresa” de terceiros. 

Diante do contexto, o franqueador é aquele que transfere o uso da sua imagem, de seu 

produto, serviços, marca, tecnologia, bem como, a administração do negócio mediante sua 

assistência técnica, direta ou indireta. 
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A ideia do negócio está sobressaindo pela parceria que o franqueador terá sob seu 

franqueado, sendo assim, irá trazer benefícios para ambas as partes, que possuem interesses 

em comum na busca de melhores resultados (MAURO, 2007). 

Em 15 de Dezembro de 1994, no Brasil, foi regulamentado pela Circular de Oferta de 

Franquia, na Lei nº 8.955, a formação de contrato, que define da seguinte forma: 

Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o 
direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 
semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso 
de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional 
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (BRASIL, 2010, 
[n.p.]).  

Desde 1994, as atividades do setor são regularizadas pela Lei de Franquia, que auxiliou 

nos preparativos do sistema, tendo suas exigências do franqueador num alto grau de 

comprometimento e também no planejamento da operação, desenvolvida nas técnicas de 

treinamento e acompanhamento do franqueado. 

Diante da situação, a franquia dá crédito para as duas partes, além de acrescentar mais 

informações sobre o investimento que o franqueado preciso para começar a operar neste 

segmento. Para tanto, são estabelecidos três critérios para iniciar o processo de franquia: 

primeiro é necessário o pagamento da taxa de franquia para associar-se na rede; segundo, será 

o pagamento de royalties, onde a franqueada paga ao franqueador uma porcentagem sobre o

faturamento da franquia; e por fim, a taxa de publicidade (vínculo com o marketing). Porém, 

esses critérios poderão sofrer alterações, dependendo do tipo de franquia. 

Com o crescimento da franquia, a manutenção operacional diminui os custos na 

produção, o poder de negociação com os fornecedores, fortalece e divulga a marca, vale 

ressaltar a importância de analisar o ambiente econômico, os flancos, as vantagens, as 

oportunidades e as ameaças oriundas das segmentações mercadológicas.  

Assim como qualquer negócio, suas regras e parâmetros precisam ser seguidos por 

ambas às partes. Do ponto de vista do franqueador, existem algumas dificuldades relativas à 

manutenção dos modelos operacionais uma vez que se o franqueado não seguir os padrões 

estabelecidos pelo franqueador o negócio se desconfigura. 
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Contudo, é necessário uma gestão de supervisão e orientação do franqueador para 

com os franqueados; podemos salientar que outro risco está relacionado à disseminação das 

informações adquiridas, ou seja, quando não houver mais vínculo com o franqueado o know-

how fica a mercê do ex-franqueado correndo o risco de abrir concorrência com os mesmos. 

Neste caso, é necessário que no contrato esteja descriminado as clausulas, para que as 

restrições impostas venha passe a proteger e prever estes atos (SEBRAE, 2008). 

Sob a ótica do franqueado as principais desvantagens são os compromissos 

financeiros, no que concerne à cobrança de taxas pela utilização da marca e auxílio técnico 

oferecido pelo franqueador. Na medida em que são cobrados certos valores, o franqueado 

precisa acompanhar se estão condizentes com os serviços prestados. Outra desvantagem é a 

limitação de autonomia, que impossibilita a negociação com outros fornecedores de menores 

preços e a criatividade (PLÁ, 2001).  

As vantagens podem superar as desvantagens, se regulamentos forem transmitidos com 

clareza e transparência. Cabe aos franqueados analisar as vantagens e os pontos críticos do 

negócio quanto ao nível de risco. O franqueado também precisa averiguar o seu perfil para 

que se encaixe com a franquia ou escolher o que mais se assemelha com suas características 

sem fugir dos aspectos da concessão e suas prerrogativas.  

3 EMPREENDIMENTO: TRADICIONAL VERSUS 

FRANCHISING 

A franquia não é apenas um investimento qualquer, pois é preciso ter disposição para 

cumprir e honrar com seus compromissos e responsabilidades, ter a segurança do 

comprometimento de quem está à frente do negócio, através de bons conhecimentos de 

administração e espírito de empreendedor. 

Todo empreendedor que tenha interesse em abrir um negócio tem como opções o sistema 

de franquia e um sistema independente. Nos dois casos, há necessidade de ponderar cada 

componente da empresa e, sobretudo saber qual o perfil do empreendimento (tradicional ou 

franchising). Para cada tipo de franquia, há um perfil diferente quanto a metodologia de 
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desenvolvimento, que por sua vez  proporciona a escolha ideal entre o perfil do investidor e o 

incremento financeiro. 

Na franquia, atém do grau de segurança ser maior em virtude de se trabalhar com uma 

marca consolidada, o franqueador fornece um sistema operacional de conhecimento e 

aprendizagem no manuseio do material, gerando uma relação mútua de interdependência. 

Também destacam-se os menores custos com consultoria e a utilização de estratégias 

condizentes com a realidade de mercado.

O grande lance da franquia, com tantas redes a disposição é que o candidato pode 

encontrar e escolher o que mais se adapte a sua visão, ou seja, o modelo que melhor suprir 

suas expectativas e o prazo de retorno. Para isso, é preciso pesquisar, conversar com o 

franqueador, fazer várias indagações, e principalmente está disposto a seguir regras, além do 

mais, está preparado para correr riscos ao ingressar em uma rede nova, com chances de 

crescer rapidamente.

Para desenvolver uma boa rede de franquia é necessário estabelecer a comunicação quanto 

às informações do gerenciamento do projeto entre franqueador e franqueado, possibilitando a 

transferência de métodos, conhecimentos e experiências, atuando as partes de forma sinérgica 

para atender as expectativas do cliente e superar as práticas dos seus concorrentes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A viabilidade do negócio transmite para o empreendedor e o franqueador a 

responsabilidade de investir e proporcionar um produto/serviço qualificado, despertando 

interesse e encanto, com grande estrutura, com o objetivo de responder as necessidades do 

target, com maior efetividade, transmitindo uma imagem aceitável que envolva as pessoas e que 

consiga a estabilidade no mercado obtendo a rentabilidade desejada. 

Além disso, destaca-se que a pretensão de abrir um negócio e logo após torná-lo uma 

franquia deve-se antes de tudo, conhecer a marca que deseja comercializar e analisar a 

aceitação pelo público consumidor, que tornarão o produto em um sucesso. 
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No modelo organizacional citado, fez-se necessário evidenciar as dificuldades, as 

vantagens e desvantagens de como abrir um novo negócio e de como torná-lo uma franquia, 

aspectos motivados pela criatividade, elevado planejamento e um projeto de viabilidade 

econômica. 

A implementação desse novo conceito enfatiza o surgimento de novas tecnologias as 

quais aceleram o crescimento econômico possibilitando um aumento da empregabilidade, 

preenchendo as tendências deste novo mercado. 

Diante dessa relação interativa e tecnológica a competitividade empresarial oferece 

oportunidades, riscos e ameaças no tocante ao desenvolvimento de uma tendência empresarial 

com vistas nas incertezas oriundas de um contexto instável, competitivo e desafiador. 
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Resumo 
Observando o panorama competitivo em que as empresas procuram maior competitividade e diferenciação no 
mercado, o presente artigo volta-se para uma análise das competências pessoais de colaboradores de uma 
organização. Baseando-se nas teorias da Gestão por Competências, esse mais recente modelo gerencial tem-se 
ancorado como uma das alternativas para o gerenciamento de pessoas alinhando de modo eficiente os indivíduos 
aos objetivos da organização garantindo o sucesso empresarial. Os argumentos aqui apresentados, consistem é 
um estudo de caso de aplicação da Gestão por Competências em uma pequena organização, a partir do 
mapeamento das competências individuais essenciais aos profissionais desta mesma empresa. Mediante disso, 
apresenta-se uma metodologia para a organização de procedimentos e princípios que oportunizem a prospecção 
e identificação das competências individuais, com o propósito de melhorar as competências indispensáveis para a 
disposição de estratégias de gestão de pessoas para agregação de valores que devem ser compreendidos pelos 
clientes. 
Palavras-chave: Gestão por Competências. Competências Individuais. Gestão de Pessoas. 

Abstract 
Noting the competitive landscape in which companies seek greater competitiveness and market differentiation , 

this article turns to an analysis of the personal skills of employees of an organization . Based on the theories of 

Competency Management , this latest management model has been anchored as an alternative for managing 

people effectively aligning individuals to the goals of the organization ensuring business success . The arguments 

presented here consist is a case study of application of the Management Skills in a small organization , from the 

mapping of individual skills essential to professionals in the same company . Through this, we present a 

methodology for the organization of procedures and principles oportunizem the exploration and identification of 

individual skills , with the goal of improving the skills needed for the provision of management strategies for 

people to add value that must be understood by customers. 

Keywords : Management Skills . Individual Skills . People Management. 

1. Introdução

As mudanças que ocorrem no mundo corporativo como, o processo de globalização 

e o aumento da competitividade estão direcionando as organizações a alterações significativas 

na forma de se gerenciar. Percebe-se, cada vez mais, uma mudança dos procedimentos de 

administração hierárquicos que limitam e aumentam as praticas da organização por ações mais 

ágeis, com arranjos horizontais e aplicações mais participativas que possibilitem criar e manter 

a competitividade das organizações perante os mercados. 

A extensão dessa transmissão de estruturas está ocorrendo de maneira frequente, que 

esse processo de mudança vem ocorrendo em inumeráveis organizações privadas por todo o 

mundo, e também alcançando empresas públicas de variados países (GRAMIGNA, 2002). 

Nesse panorama de mudanças, as empresas, sejam, públicas e privadas, estão aproximando-se 

ao argumento de que, na grande parte das estruturas empresariais, o tradicional sistema de 
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gestão de Recursos Humanos não oportuniza respostas apropriadas às suas necessidades, uma 

vez que apresentam mais obstáculos em interpretar a complexa realidade do ambiente 

empresarial. 

Assim, entende-se que as condições de mudanças nas empresas geram a necessidade 

da Gestão de Pessoas em seguir este decurso, ministrando estímulos de caminhos a se 

acompanhar. (DUTRA, 2002). 

Na ocasião em que o mercado acha-se em crise e as organizações precisam atribuir o 

maior valor possível em seus resultados para sobreviver com o sucesso do negócio, é 

averiguado uma atenção maior em reavaliar o planejamento de gestão e adaptá-los às novas 

realidades do mercado.  

Mediante este cenário, onde as empresas procuram alcançar maior competitividade e 

diferenciação no mercado, o objetivo tem sido, cada vez mais, direcionado para as pessoas e 

suas competências individuais. Surgindo assim, a Gestão por Competências como fonte de 

escolhas para a Gestão de Pessoas, sendo executado em conformidade com a colaboração do 

indivíduo para os resultados do negócio, apreciando fatores como o CHA (Conhecimentos, 

Habilidades e, Atitudes) além, dos desempenhos e resultados individuais e coletivos. A Gestão 

por Competências é uma alternativa para criação de equipes de trabalho motivadas, focadas 

mais para os resultados, alicerçadas em um alto nível de desempenho. (GRAMIGNA, 2002). 

Em consequência, a administração de pessoas adquiriu relevância estratégica nas 

empresas e passou a ser orientada, especificamente, pelas teorias de competências. (RUAS, 

2005, p. 23). 

Com essas circunstâncias atuais, o modelo de Gestão por Competências é observado, 

consequentemente, como uma das formas para produção de vantagens reais aos negócios de 

uma empresa, em seus mais diferentes níveis, à medida que oportuniza o reconhecimento e a 

difusão das diferentes competências organizacionais e humanas. (CARBONE et al., 2005). 

Empresas e pessoas devem estar, lado a lado, num sistema consecutivo de permuta 

de competências. A organização coloca a disposição seu patrimônio para seus funcionários, 

ampliando-os; e os funcionários, transmitem para a empresa seu conhecimento, produzindo-

lhe circunstâncias para defrontar novos reptos (DUTRA, 2001). Conforme esse autor, a 

associação de mérito das pessoas é a real colaboração para o patrimônio de saberes da 

organização, consentindo que a empresa sustente sua excelência competitiva por muito tempo. 

Para Fleury e Fleury (2004), reconhecer as competências em esfera empresarial e 

humano (indispensáveis e individuais) é um oficio intensamente laborioso e criativo. Além de 

agregar-se com as gerências em todos os níveis hierárquicos, é necessário ponderar as 
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apreciações dos clientes e destinar um período suficiente de conversa como todos os 

funcionários da organização. 

Consequentemente, esse artigo apresenta como escopo desenhar as competências 

individuais essenciais às pessoas de uma organização de pequeno porte, investigando sua 

inoculação em um meio de Gestão por Competências, onde, os funcionários possam adequar-

se de incumbências que regiamente venham associar valores a empresa. 

2. As Extensões e as Sínteses de Competências nas Empresas

A concepção de competências tem se tornado um dos mais aproveitados e ao mesmo 

tempo um dos mais empregados e controversos na gestão coeva (Ruas, 2005). Zarifan (2001, 

p. 23) salienta, que só pode entender inteiramente a importância do modelo de competências, 

se executar-se uma reavaliação histórica e observar, dentro do âmbito, as transformações que 

o trabalho poderá sofrer em como ele é visto.

Sendo assim, o laboro não é mais a junção de tarefas simples agregadas a um cargo, 

mas se estabelece o desenvolvimento direto da competência que a pessoa mobiliza frente a 

uma circunstância de uma condição profissional cada vez mais inconstante e multíplice. Esta 

multiplicidade inesperada cada vez mais no dia a dia das organizações. A partir, desse contexto 

de mudanças e inseguranças no ambiente externo à empresa que a ideia de competência surde 

como indispensável.  (Fleury e Fleury, 2004). 

O sentido de competência tem-se apresentado nos últimos anos como uma maneira 

de reavaliar as empresas e a função das pessoas que compõem a organização. De forma 

generalizada, estes fatores podem estar listados a duas grandezas: estratégicas, em uma 

dimensão empresarial; e, individual, onde está incluída a grandeza gerencial (Ruas, 2005). 

Assim, o presente caso estudado tratará do ponto de vista humano e gerencial desses 

conceitos. 

Sendo assim, o conceito de competência no âmbito empresarial inicia seu 

desenvolvimento a partir de uma perspectiva do sujeito. Segundo Fleury e Fleury (2004), no 

ano de 1973, McClelland publica o artigo: Testing for Competence rather than Intelligence 

que culminou na discussão a respeito de competência entre profissionais de psicologia e 

administradores nos Estados Unidos da América. 

De acordo com McClelland apud Fleury e Fleury (2004, p. 36), "[...] a competência 

apresenta uma peculiaridade referente a uma pessoa que pode estar arrolada com a execução 
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superior na realização de uma atividade". O autor diferencia, desta forma, competência de 

aptidão, afirmando que seria uma aptidão natural do indivíduo,  podendo ser aprimorado, 

como: habilidades, que devem ser a demonstração de uma aptidão peculiar na prática; e 

conhecimentos, o que um individuo necessita saber para realizar uma tarefa. 

A partir desta perspectiva, a definição de competência é pensado como uma junção 

de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que explicam um grande desempenho, 

considerando-se que os melhores desempenhos estão baseados na inteligência e na 

características dos indivíduos. Esta visão dos norte-americanos pondera a competência, como 

um armazenamento de deveres que as pessoas detém. 

Presumir essa competência pessoal é realizada, no entanto, em relação a junção de 

tarefas relacionadas ao cargo ou posição hierárquica que a pessoa ocupa na empresa. Nesse 

horizonte, "[...] a gestão por competências torna-se apenas uma classificação mais moderna 

para gerenciamento da realidade empresarial ainda baseadas nos preceitos do taylorismo e do 

fordismo". (FLEURY e FLEURY, 2004, p. 28). 

A competência se mantém  relacionada aos preceitos de qualificação, casualmente 

determinada pelas solicitações associadas as funções de um cargo, ou seja, o conjunto de 

saberes ou a armazenagem de conhecimentos de um individuo pode ser medida por 

certificações.  

O preceito de competência que surge nas teorias francesa da década de 90, procurava 

ir além das normas de qualificação. Para teóricos como Le Boterf e Zarifan, a competência 

não é relacionada a uma conjuntura de qualificações dos indivíduos, mas sim às realizações das 

pessoas em definição contextual, ou seja, o que a pessoa produz ou executa em seu trabalho 

(Dutra, 2002). 

Nessa vertente, Zarifian (2000) direciona três alterações principais no mercado de 

trabalho que explicam a urgência dos modelos de competências para a administração das 

empresa:  

(1) O sentido de ocorrência: aquilo que acontece de forma imprevisível, não 

planejada, vindo a embaraçar a normal melhoria dos sistemas produtivos, extrapolando a 

capacidade das rotinas garantindo sua auto-realização; isto acarreta que a competência não 

pode estar presente somente nas definições iniciais da tarefa, mediante que a pessoa necessita 

estar constantemente preparado para entrar em atividade resolvendo as situações de trabalho. 

(2) Comunicação: comunicar compreende o entendimento do outro e de si mesmo; 

denota estar em concordância com o foco organizacional, partilhando regras comuns para a 

administração. 
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(3) Sentido de serviço: o atendimento a um cliente interno ou externo da empresa 

necessita ser central estando presente em todas as ações; para tanto, a comunicação é 

essencial. 

A partir deste ponto de vista, o laboro não é observado como um conjunto de 

encargos relacionados descritivamente ao cargo, mas o alongamento direto da competência 

que a pessoa mobiliza diante de uma posição profissional cada vez mais recíproca e 

complicada. "Esta complexidade que torna o imprevisível cada vez mais anfêmero e empírico. 

E a competência pode ser a perceptibilidade de exercício de circunstancias que consiste nas 

competências contraídas e os converte com tanto mais força quanto maior a dificuldade das 

condições". (ZARIFIAN, 2001, p. 37). 

Segundo Levy-Leboyer (apud GRAMIGNA, 2002, p.15), “competências são 

conjuntos de comportamentos e habilidades que alguns indivíduos ou empresas subjugam 

melhor que outras, tornando-as eficientes em uma determinado momento”. 

Portanto, as competências são analisadas na posição do dia a dia do trabalho e em 

posições de experimentação; quando comprovam, de maneira integralizadora, atitudes 

corretas, peculiaridades pessoais, conhecimentos aprendidos. A partir dessa visão, percebe-se 

que um indivíduo não é competente, ele está competente; sendo que, em momentos que 

requerem os mesmos tipos de conhecimentos, habilidades e atitudes, a pessoa pode não 

apresentar resultados iguais. O desempenho da pessoa pode sofrer alterações em decorrência 

de diferentes fatores. 

A competência individual não se apresenta como um estado, não se resume a um 

conhecimento específico (Le Botere, 1995). Este teórico mostra a competência como fator de 

resultados em que se encontra em três níveis, constituído pelo indivíduo, por sua formação 

escolar e por sua vivência profissional. 

Conforme Le Boterf (1997), competência se posiciona como uma saber de ação 

responsável, abrangendo em como saber mobilizar, inteirando recursos e transferindo os 

saberes, os recursos e as habilidades, numa visão profissional determinada. Ruas (2005, p. 02) 

conclui que "[...] competência não se encontra no limite dos recurso, mas no direcionamento 

deste recursos e , portanto, não podendo ser separada de suas condições de esforço". 

Diferentes concepções enaltecem variadas atribuições a competências: como inputs 

ou outputs. Conforme Parry (2000), em países como França e Inglaterra, as competências são 

observadas principalmente como sendo outputs: que significa que cada membro de uma 

organização apresenta competências mediante do momento que alcançam ou sobrepujam 

fixados resultados em seu trabalho. Já em países com os Estados Unidos, competências são 
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observadas em predominância como sendo inputs, sendo colocada como um conjunto de 

Conhecimentos, de Habilidades e de Atitudes que influenciam no desempenho do 

funcionário. 

A partir desses preceitos, os teóricos brasileiros igualmente progrediram suas 

perspectivas em relação à competências. Conforme Fleury e Fleury (2004, p.30), competência 

é "[...] um saber fazer reconhecido e responsável, que inclui mobilizar, unir, transpor saberes, 

recurso, habilidades, que acrescentam valores monetários a empresa e valores sociais as 

pessoas". A diversidade no preceito elaborado por Fleury e Fleury foi em destacar que a 

competência só existirá de maneira efetiva na hora em que se agrega valor monetário à 

empresa e valor social a pessoa. 

Dutra (2002) acrescenta a esta premissa, que competência é uma noção de entrega de 

valores, interligados a aptidão de entrega da pessoa, do seu comprometimento mediante as 

considerações dos objetivos da empresa. 

Os autores Fleury e Dutra objetivam, em seus preceitos a respeito de competência, 

ampliar os conceitos tradicionais de competências, da visão norte-americana, que coloca a 

competência como uma soma de Conhecimentos, de Habilidade e Atitudes.  Eles seguiram a 

Escola francesa, que apresenta uma abordagem mais voltada para o comportamento para a 

compreensão de competência nas empresas, onde as consequências encontram-se atreladas ao 

desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. 

3. Gestão por Competências aliada a Administração de Pessoas e as Estratégias

Organizacionais 

Segundo Ulrich (2003), nas últimas décadas, as alterações na perspectiva sobre as 

práticas da Gestão de Pessoas, devem estar substanciadas em quatro ações: gestão estratégica, 

controle da infra-estrutura, gestão da colaboração dos funcionários e gerenciamento das 

mudanças. 

A visão estratégica do Recursos Humanos é bastante ressaltado por este teórico. 

Todavia, embora aceito de modo amplo e disseminada nos Estados Unidos e em diversos 

países, a aproximação da Gestão Estratégica de RH tem sido bastante discutido e comentado. 

Ao final dos anos 80, Storey (2000) já presenciava, com bastante particularidade, a 

utilização compreensiva da dicção: gestão estratégica de RH. Conforme esse autor, era 

exequível reconhecer uma interpretação soft do vocábulo e uma interpretação mais hard. A 
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interpretação hard ressalta as perspectivas quantitativas, de gerenciar o recursos humanos de 

maneira coerente materializando a estratégia do negócio. A interpretação soft labuta as 

perspectivas da comunicação, liderança e motivação, ou seja, a descrição de uma ação 

estratégica de RH para se conseguir colaboradores intensamente envolvidos com a empresa, 

deve anteceder as demais estratégias empresariais. 

Legge (1995) aconselha que a administração de recursos humanos é, na realidade, 

muito mais comentada do que verdadeiramente disposto em prática e que, pelo menos na 

Inglaterra, escassas são as organizações que vêm empregando inteiramente as ações de 

Recursos Humanos estratégico. Conforme essa teórica, a transcursão da administração de RH 

apresenta como  incumbência fundamental posicionar os indivíduos a serviço dos escopos 

empresariais; dessa maneira, os escopos dos indivíduos não possuiriam dimensão ou 

relevância. 

Em uma administração pautada em competências, a incerteza assinalada por Stprey 

(2000) e o intervalo entre doutrina e prática apresentam-se mais perceptíveis, uma vez que a 

administração de RH necessita agir em todos os estados da competência. 

Entrementes, a dimensão de RH pode contrair um papel essencial no incremento das 

estratégias empresariais, na medida em que opera com maior particularidade de persuadir e 

expandir as competências essenciais à execução dos escopos empresariais. Nessa acepção, é 

indispensável que declare e disponha o elo entre as competências empresariais e as 

competências individuais. E, a gestão de pessoas apresenta a capacidade de garantir nesse 

sistema de propagação das competências, isto igualmente agrega valor para a pessoa. 

A partir desse âmbito, faz-se necessário reportar-se a concepção de competência, 

aplicada tanto aos indivíduos como à empresa. Se, por um lado, a empresa procura que os 

indivíduos se tornem comprometidos pelo seu aprendizado e laboro; por outro lado, a tarefa 

regressa ao trabalhador, gerando contingência de auto-realização, assim, "[...] a organização 

deixa de aplicar cálculos desnecessários e malévolo de produtividade no trabalho, nos quais 

estes mesmos trabalhadores são estimados como custos a sintetizar". (ZARIFIAN, 2000, p. 

83). 

A competência pode conciliar as interpretações hard e soft da gestão de RH, na 

medida em que procura, alcançar os escopos estratégicos da empresa e acrescentar 

potencialidades e as obrigações dos indivíduos. Mas a competência necessita estar combinada, 

ao mesmo tempo, a um modelo que execute a junção entre a estratégia e as competências 

empresariais. Nessa acepção, a gestão por competências não pode ser considera somente 

como uma ferramenta auxiliar da administração de pessoas da empresa. 
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Gramigna (2002, p. 79) afirma que "[...] é exequível, no que se refere à análise de 

desempenho por competências, ser um potente condutor de reconhecer os potenciais dos 

colaboradores, aperfeiçoar a execução da equipe e a capacidade das relações dos colaboradores 

com seus gestores, assim como encorajar os colaboradores a encarregar-se a obrigação pela 

primazia dos resultados individuais e organizacionais". 

A gestão por competências é um processo gerencial que procura propelir os 

colaboradores na competência técnica, avultando qualidades e ampliando as já efetivas. 

Competências são assim compreendidas como as predisposições, os saberes e as 

particularidades individuais que diferenciam os trabalhadores de alto desempenho daqueles de 

execução regular em sentenciada incumbência. (Gramigna, 2002). 

Consoante Carbone (2005), o primeiro caminho é interpretar as competências 

essenciais dentro de cada incumbência. É necessário acentuar que explicar competências não é 

somente determinar tudo aquilo que o colaborador realiza, mas deliberar quais capacidades 

que devem ser promovidas, acolhidas ou atenuadas. 

É este fato que ocasiona a própria organização a reavaliar muitas de suas estratégias 

empresariais e a ponderar em quais são as competências essenciais ou ambicionáveis aos 

funcionários que compõem hoje a empresa e que poderão integra - lá futuramente. 

Os indivíduos, assim, como seus saberes e competências passam a ser o esteio 

precípuo da organização. Assim, os indivíduos deixam de ser meios passando a ser tratados 

como pessoas munidas de capacitações, saberes, sensações, atitudes, espaventos, aspirações e 

outras qualidades. (Gramigna, 2002). 

Igualmente, surge a intercalação de um paradigma de competências e administração 

de talentos no ambiente empresarial, oportunizando a administração de RH estratégico. 

Gramigna (2002) afirma que nesse paradigma, o iminente contrato entre organizações e as 

pessoas enfatiza os resultados direcionado para o mercado e que pode ser alcançado para 

longevidade da organização, provendo às instâncias do ambiente competitivo externo à 

empresa. 

A gestão de RH deve apresentar uma administração precisa e alinhada com os 

objetivos estratégicos da organização, que possa demonstrar conclusões práticas em um estilo 

organizacional consentâneo. As competências podem ser observadas como princípios de 

atuação que maximizam habilidades e comportamentos patíveis com a conjuntura estratégica 

da empresa (Brandão e Guimarães, 2001).  

Assim, pondera-se, os diferentes ganhos que as empresas podem contrair com uma 

administração ordenada em competências. Para Dutra (2001), a administração pautada nas 
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competências acompanha as lideranças e as ações determinadas pela gerência, oportunizando 

imensuráveis vantagens, dentre: (1) a probabilidade de determinar perfis profissionais que 

proporcionarão a produtividade; (2) o prosseguimento das equipes conduzido pelas 

competências essenciais aos dissímeis postos de trabalho; (3) o diagnóstico dos pontos de 

deficiência, consentindo intercessão de retorno certificado para a empresa; (4) o 

gerenciamento da performance com alicerce em preceitos e apreciáveis de análise direta; (5) o 

acréscimo da produtividade e a otimização de resultados; (6) a conscientização das equipes 

para adotar a corresponsabilidade pelo autodesenvolvimento, reconduzindo o procedimento 

de angariar para angariar. Tanto a empresa quanto os funcionários apresentam suas 

perspectivas atendidas; e (7) apesar da gestão por competências situar, esquiva-se que gestores 

e funcionários percam seu tempo em prospectos de treinamento e de desenvolvimento que 

em nada têm a ver com os escopos da empresa e que não provém os anseios das categorias de 

trabalho. 

Consequentemente, no caso da organização analisada, em se tratando de uma 

organização com arcabouço pequeno, uma gestão por competência seria uma opção para uma 

administração mais desenvolta e eficiente dos colaboradores e de resultados aos seus cliente e 

mercados. 

4. Metodologia de Trabalho

A presente análise, enquanto sistema, distingue-se como qualitativo em incumbência 

de buscar a compreensão de um fato específico - as competências necessárias que distinguem 

uma organização no mercado - apresentando, no ambiente onde o fato acontece, ou seja, um 

manancial direto de informações. (Godoy, 2002). 

Nessa contextura, Denzin e Lincoln (2005) declaram que a pesquisa qualitativa 

baseia-se na união de conferências interpretativas e materiais que revêm um âmbito visível aos 

indivíduos e as empresas. Esses exercícios transmuda o mundo com uma série de exposições 

que distingue a natureza preponderante dos dados qualitativos. Essas informações podem ser 

obtidas a partir de circunstâncias especializadas como entrevistas, diálogos e condutas 

observadas, citações formais do que os indivíduos comentam sobre suas vivências, trechos e 

totalidades de documentos. (Godoy, 2002). 

A análise distingue-se como um estudo de caso, entretanto intenta em descrever uma 

circunstância em particular, apresentando como objetivo um estudo mais profundo dentro do 
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âmbito real em que a pesquisa ocorre (Godoy, 2002). Contudo, parece apropriado aplicar uma 

análise prática para o desenvolvimento da presente pesquisa, a qual se distingue, igualmente, 

por ser uma análise exploratória. 

A investigação exploratória é singularmente conveniente quando o autor pelas 

deliberações dispões de muita poucas informações. Citado de outra maneira, os projetos 

exploratórios são conduzidos para a inventiva (Hair et al, 2005). 

Baseando-se nessa teoria,  optou-se a execução de pesquisa qualitativa do tipo 

exploratória com os funcionários e proprietários da organização estudada para captar as 

competências individuais. Sendo assim, o trabalho apresenta-se dividido em dois públicos de 

análise. A averiguação com os proprietários e colaboradores contou com a participação em sua 

totalidade. 

Como se trata de uma análise exploratória, "[...] é verosímel que o investigador colete 

informações narrativas da utilização de grupos de foco, conferências pessoais ou observação 

de condutas ou ocorrências". (HAIR et al., 2005, p. 153). Dessa maneira, foi perfilhado como 

ferramenta para coleta das informações, a entrevista de caráter semi-estruturado. Com essa, 

abordagem, o entrevistador apresenta uma compilação de indagações a serem respondidas 

pelos indivíduos conferidos, mas fica devoluto sua determinação na auditoria da resposta a 

uma perquirição. 

Para o diagnóstico dos dados recolhidos, aplicou-se a investigação de contento. Para 

Hair (et al 2005) o estudo de conteúdo alcançou referências por meio da pesquisa sistemática e 

da apreciação, o investigador a afluência com que as assertivas e conteúdos principais 

intercorrem e detecta o conteúdo e as  idiossincrasias de informações presentes no artigo. 

5. Apreciação e Apresentação dos Resultados

Para delinear as competências individuais para todo cargo e função, conversou-se 

com os proprietários a respeito de seus princípios quanto as qualidades comportamentais 

almejadas para composição das mesmas. 

As conclusões da conferência estão expostos no Quadro 1. 

COMPETÊNCIAS CARACTERÍSTICAS PARA OS PROPRIETÁRIOS 

Global Docente/Instrutor Recepção Manutenção 

- compromisso; 
- arrojo; 

- Presença; 
- Fundamentos 

- Boa aparência; 
- Simpatia; 

- Capricho; 
- Organização; 
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- constância emocional; 
- Profissionalismo; 
- Boa presença. 

teórico e prático; 
- Atenção; 
- Entusiasmo; 
- Comprometimento. 

- Cordialidade; 
- Ordenado e 
organizado; 
- Dinamismo; 
- Paciência. 

- Visão 
abrangente; 
- Percepção. 

Quadro 1. Competências individuais conforme os proprietários da organização. 

As competências individuais que se acentuam são de contexto geral na visão dos 

proprietários, não associadas ao cargo, como entusiasmo, atenção e compromisso. A partir das 

conferências empreendidas com os colaboradores, assimilou-se as exigências de desempenho 

para composição da competência individual de cada cargo da organização. 

O Quadro 2 expõe os resultados alcançados para a recepção, onde as competências 

mais coerentes foram associadas a relacionamento interpessoal como: organização, atenção e 

dinamismo. 

Colaboradores Competências Individuais - Recepção 

Colaborador 1 - Recepção 

- Simpatia;       - Organização; 
- Atenção;              - Dedicação; 
- Responsabilidade;             - Clareza; 
- Agilidade;                - Persuasão. 

Colaborador 2 - Recepção 

- Agilidade;          - Simpatia; 
- Atenção;             - Cordialidade; 
- Iniciativa; - Dinamismo; 
- Boa memória. 

Colaborador 3 - Recepção 
- Carisma;  - Atenção; 
- Iniciativa; - Paciência. 
- Dinamismo; 

Quadro 2. Competências individuais conforme colaboradores – Recepção. 

Para os docentes, as competências individuais mais fundamentais para o atendimento 

especializado e diferenciado aos discentes, foram elencadas ao relacionamento interpessoal como: 

atenção e especializado (Quadro 3). As cognições técnicas no âmbito, segundo a bibliografia 

apresentada, são condições do cargo, e não deliberados como competências. 

Colaboradores Competências Individuais - Docentes 

Colaborador 1 - Docente 

- Simpatia;  - Fundamento na área; 
- Concentração; - Paciência; 
- Compromisso. 

Colaborador 2 - Docente 

- Saber ouvir; - Fundamento técnico; 
- Atenção;              - Promove resultado; 
- Cordialidade; - Profissionalismo. 

Colaborador 3 - Docente 

- Educação;           - Fundamento da área; 
- Saber ouvir; - Profissionalismo; 
- Solícito. 
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Colaborador 4 - Docente 

- Disciplina;                - Compromisso; 
- Profissionalismo;     - Perspectiva sistêmica/ holística; 
- Austeridade. 

Colaborador 5 - Docente 

- Atenção;                  - Conhecimento da área; 
- Iniciativa;               - Percepção da supervisão; 
- Noção estrutural da academia (visão sistêmica). 

Colaborador 6 - Docente 
- Atenção;                 - Profissionalismo; 
- Simpatia;                - Pontualidade; 
- Organização;          
- Dinamismo (coordenar vários alunos ao mesmo tempo). 

Quadro 3. Competências individuais conforme colaboradores – Docentes. 

O Quadro de número 4 apresenta as conclusões traçadas com os colaboradores da área 

da manutenção. Contudo, com esses colaboradores sentiu-se certa desconfiança na conclusão da 

conferência. Acredita-se que o ocorrido deve-se pelo baixo nível de escolaridade desses 

funcionários, e desses mesmos colaboradores terem subjugado a investigação a uma eventual 

demissão, apesar de dilucidação da pesquisa antes da sua consumação. Dessa forma, as dissecações 

a respeito desse cargo (manutenção) ficaram pouco fundamentadas na interpretação dos 

funcionários, e foi aprazada mais pela perspectiva que os proprietários aduzem. 

Colaboradores Competências Individuais - Manutenção 

Colaborador 1 - Manutenção  

- Educação;        - Organização; 
- Senso de limpeza. 

Colaborador 2 - Manutenção 
- Cuidado;                 - Força de vontade; 
- Atenção com tudo (alunos, higiene e limpeza); 
- Determinação. 

Quadro 4. Competências individuais conforme colaboradores – Manutenção. 

5.1. Deliberação das Competências Individuais 

Doravante as conclusões com as perquirições qualitativas, pôde-se engendrar as 

competências individuais para a organização. A deliberação dessas competências pode ser um 

prelúdio do método de gerenciamento organizado em competências.  Assim, a apreciação 

delineada dos proprietários e colaboradores, levou as subsequentes competências individuais 

para cada posição na empresa (Quadro 5). 

Colaboradores Competências Individuais 

Recepção 

- Relacionamento interpessoal (carisma, simpatia, cordialidade); 
- Atenção;                        - Organização; 
- Dinamismo;                   - Comprometimento; 
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- Paciência. 

Docentes 
- Relacionamento interpessoal;      - Atenção; 
- Dinamismo;           - Comprometimento. 

Manutenção 
- Senso de higiene (asseio);      - Atenção (cuidado); 
- Determinação; B- Organização. 

Quadro 5. Competências individuais para cada cargo na empresa. 

Não obstante, com base da definição das competências individuais constatadas para a 

organização averiguada, por intermédio do contato com seus primordiais públicos internos 

(proprietários e colaboradores), o presente esboço considera ter referto seus escopos na 

compreensão de competências como uma possibilidade de gestão para que organização possa 

empregar no gerenciamento de seus profissionais e dos princípios adotados destinando-se a 

abranger seu mercado. 

6. Considerações Finais

As analises sobre o conteúdo gestão por competências, tanto dos teóricos 

estrangeiros como dos teóricos brasileiros, são deveras novos e, consequentemente, ainda 

demonstra um quadro de compreensões e ferramentas em acréscimo com teorias não 

constituídas pelas teorias. 

A concepção da competência conjectura decomposição em diferentes condições 

quando analisada no âmbito organizacional - fundamentais, organizacionais e características. 

Em sua totalidade, os teóricos assinalam ao menos duas categorias de competência: as 

competências primordiais da empresa e as competências individuais dos sujeitos que 

trabalham. É também declarado que são as competências individuais, influenciam de forma 

isolada ou em equipes, em conjunto aos demais processos da organização que irão diligenciar 

os diversos arquétipos de competências organizacionais. 

Entretanto, priorizar uma estratégia pautada nas habilidades humanas acarreta as 

organizações levar mais á sério a questão da escolaridade, desdobramento e preservação de 

talentos. Nada mais compreensivo que a concepção de que serão os indivíduos que 

conceberão a distinção entre organizações ganhadoras e perdedoras. Isto denota um retorno à 

despretensão de concepções e práticas, pois a própria execução de sucesso será incrementar o 

que encontra-se de mais acessível e significativo nas pessoas: ambição, valores e concepções 
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motivadores do desempenho que sejam interpretados em escopos, que fomenta o interesse e 

aspiração de aprender, sendo concretizadas em procedimentos e resultados e compreensível. 

As organizações necessitam apregoar mais o que realizam, pois muitas vezes, as 

estratégias empresariais de captação e retenção de talentos acabam sendo uma circunspeção 

que necessita ser transparente. Lamentavelmente, a prevalência das organizações apresentam 

políticas, estruturas, esboços e práticas que coíbem o aperfeiçoamento de talentos, mas este 

fato distende a alterar. Expandir talentos deixou de ser dispensável e passou a ser uma 

premência para sobrevivência. A criatividade humana e o aperfeiçoamento são fundamentos 

da novo mercado econômico. 

No caso da organização pesquisada, a atribuição da administração geral - que envolve 

a profissão de gestão de pessoas - se reconduzirá mais  cognoscível. Apresentou-se um 

procedimento para a preparação de princípios que proporcionou prospectar e discernir 

competências individuais, com o propósito de aprimorar as competências essenciais para a 

composição de estratégias de gestão de RH que aglutinam valor investigado aos clientes. 

Adiante disso, a atual análise é um amparo no acréscimo de novas competências e no 

aprimoramento das efetivas; bem como aperfeiçoamento das mesmas para que os 

colaboradores possam de verdade se adequar ao seu trabalho e doravante congregar valor a si 

característicos a empresa. 

Almeja-se que com esta análise a organização possa amplificar novas e eficientes 

princípios para a administração de seus funcionários, e conjuntamente para o mapeamento de 

competências estratégicas para funcionamento da empresa, garantindo assim, um diferencial 

competitivo a organização, doravante da inoculação na gestão por competências. 
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responsabilidade do autor, que a condição básica para a publicação nesta é que esse
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