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Editorial 
 

Prezados leitores, 

 

Cordiais saudações ! 

 

Esta é uma edição comemorativa em homenagem à Escola de Desing Bauhaus, cujas 

influências ultrapassaram à arquitetura, adentrando-se no campo das artes em geral. Grande 

expoente do modernismo, sua filosofia estava alicerçada nos princípios do minimalismo 

funcional, produção industrial e tecnologia. Com o minimalismo funcional, a Escola visava 

ao simples e oferecer possibilidades populares de acesso à moradia, por exemplo. Era uma 

filosofia que se colocava frontalmente em desacordo com os requisitos aristocráticos da 

sociedade europeia. 

 

No entanto, apesar do sucesso desfrutado pela crítica e público, a Escola e seus mestres e 

alunos passam por dificuldades nas décadas de 20 e 30, com várias perseguições pelo regime 

nazista, porquanto sua base filosófica tinha um forte apelo popular, que fazia serem 

interpretados como “comunistas”. O fechamento da Escola ocorreria nos anos 30 e o projeto 

de ensino foi encerrado pelo regime político. Regimes totalitários sufocaram as expressões 

culturais, artísticas, filosóficas e políticas na Europa, pouco antes da Segunda Guerra, além 

de terem propiciado perseguição e assassinato de grupos étnicos. Uma das principais 

características destes regimes é o sacrifício da liberdade em prol de uma necessidade de 

segurança, principalmente ideológica. Mais de 70 anos depois, é possível assistir o retorno de 

certos fundamentalismos, dentre os quais, o fundamentalismo político-ideológico, incapaz 

de lidar com os processos niilísticos de uma contemporaneidade esvaziada de sentido.  

 

Urge à civilização ocidental reencontrar seus valores democráticos, de modo que a sociedade 

possa fundamentar seus valores na liberdade e dignidade humana, mediante um processo 

educacional reflexivo, para que a intolerância não se torne critério interpretativo de uma 

sociedade em rotura, a colocar em risco o futuro da humanidade. 

 

Marcony Uliana 

Vila Velha, maio de 2019 
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A perspectiva vattimiana da vontade de poder como arte em 

Nietzsche 
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Marcony Brandão Uliana 

Mestre em Filosofia (UFES) 

Atualmente atua como Coordenador da Pós-graduação da ESAB 

marconyuliana@gmail.com 
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Resumo 

 
A arte como exceção manifesta a realidade em seu caráter fabular, suspendendo provisoriamente as leis do real 

e da hierarquia social. Assim, a vontade de poder no fio condutor da experiência estética conduz, em suas 

últimas conseqüências, ao desmascaramento da moral-metafísica e da fé na verdade como instância suprema, 

ao desvelar a realidade em seu jogo de forças, desnaturalizando, assim, a vontade dominante, que, por sua maior 

plasticidade, sobrepôs-se às demais. O objetivo geral deste artigo é analisar a perspectiva vattimiana da vontade 

de poder como arte em Nietzsche e seu alcance hermenêutico na constituição da realidade no horizonte do 

simbólico. O percurso metodológico consiste na análise exaustiva das obras de Vattimo e Nietzsche. As 

principais conclusões são de que a experiência da liberdade na sociedade pós-moderna, que se caracteriza pela 

pluralidade cultural, consiste na oscilação contínua entre pertença e desenraizamento. A experiência estética, 

sob o fio condutor da vontade de poder como arte, apresenta este efeito emancipador, na medida em que 

mostra outros mundos possíveis, contornados pela contingência e pelo caráter não definitivo do real. 

 

Palavras-chave: Jogo de forças. Fábula. Pluralidade. 

 

1. Introdução  

  

No pensamento de Nietzsche, encontram-se as reflexões em torno dos polos arte e 

ciência. Assim Falava Zaratustra é o modelo da vontade de poder como arte; enquanto Humano, 

Demasiado Humano corresponderia a um período mais “iluminista” de sua meditação, em que 

a arte estaria já superada. Porém, no percurso nietzscheano de Humano, Demasiado Humano à 

Aurora, nota-se uma revalorização da arte e toda a radicalidade da noção vontade de poder 

(VATTIMO, 1988; 2000). Contudo, é ainda no Humano, Demasiado Humano, que se pode 

observar a expressão-chave para designar o artista e a arte: o signo da debilidade. O artista 
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como aquele que se volta para o fantástico, o místico, o incerto, em uma palavra: atenta-se 

para o sentido do simbólico. A debilidade dá-se não em uma perspectiva pejorativa do termo, 

mas aponta radicalmente para o que seria a essência do fazer artístico: despojar o real de suas 

prerrogativas metafísicas e autoritárias, promovendo, portanto, sua desestruturação.   

A inspiração artística provém da irrupção do artista, que consiste em extravasamento 

de paixões. Este seria um mecanismo emocional da arte, pois tem sua tangência na força 

criativa, em que o real é investido com imagens e símbolos. Corresponde, também, à 

característica de excedência da arte, justamente por este movimento de investidura do 

exterior por parte do interior (VATTIMO, 1988; 2000). O excesso da arte é promotora do 

mascaramento do real, que acontece por meio das fantasias, imagens e símbolos. A arte 

apresenta um duplo aspecto: ao mesmo tempo em que é excedência, é também exceção. A 

arte como exceção manifesta a realidade em seu caráter fabular, suspendendo 

provisoriamente as leis do real e da hierarquia social. Assim, a vontade de poder no fio 

condutor da experiência estética conduz, em suas últimas consequências, ao 

desmascaramento da moral-metafísica e da fé na verdade como instância suprema, ao 

desvelar a realidade em seu jogo de forças, desnaturalizando, assim, a vontade dominante, que, 

por sua maior plasticidade, sobrepôs-se às demais.  

O objetivo geral deste artigo é analisar a perspectiva vattimiana da vontade de poder 

como arte em Nietzsche e seu alcance hermenêutico na constituição da realidade no 

horizonte do simbólico. O percurso metodológico consiste na análise das obras de Vattimo 

e Nietzsche.  

 

2. Desenvolvimento 

 

A vontade de poder como arte possui um alcance essencialmente desestruturante sob 

seu núcleo excesso-excedência-exceção. Na medida em que suspende as leis do real e de sua 

estrutura hierárquica, desnuda a realidade em seu jogo de forças, que não são mais do que o 

conflito de configurações simbólicas. Este desenvolvimento do pensamento de Nietzsche é 

encontrado em Crepúsculo dos Ídolos, mais precisamente em seu capítulo “Como o mundo 

verdadeiro acabou por se tornar uma fábula”. É neste capítulo que se encontra o núcleo que 

germinaria no desenvolvimento hermenêutico: “não existem fatos, apenas interpretações” 

(VATTIMO, 1988, p. 102; 2000). Ou seja, contrariamente a uma ontologia, uma teoria que 

indique aquilo que o ser é. 
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Nietzsche desenvolve uma genealogia, pois o ser não “é”, mas sim vale. O que se quer 

dizer é que aquilo que o ser é designado como sendo, na verdade, é o valor assumido em sua 

historicidade. A realidade é apenas um jogo fabular, resultante da vontade de domínio de 

uma força simbólica que logra seu estatuto de objetividade, tornando-se a estrutura 

homogênea do verdadeiro. Contra esta vontade de domínio, que quer impor sua forma e sua 

normatividade, insurge-se a vontade de poder como arte, enquanto excesso-excedência-

exceção, cuja atividade de investimento do exterior por parte do interior desnuda o caráter 

de jogo de forças entre as configurações simbólicas. Portanto, o alcance essencialmente 

desestruturante da arte é desvelar a natureza da norma como uma interpretação que se tornou 

dominante e se constituiu como “verdadeira”. Assim, a vontade de poder como arte é 

radicalmente distinta da vontade de forma, definição e domínio constante (VATTIMO, 1990; 

2000; 2007).   

Pode-se inferir que, a vontade de poder possui uma ambivalência: ela pode ser 

pensada enquanto arte e enquanto domínio. Em um jogo de forças, uma pretende superar a 

outra e tornar-se paradigmática. Isso ocorre porque a estrutura da vontade de poder é 

formada por um duplo princípio: Dionísio e Apolo, que estão em constante tensão. Dionísio 

representa a dança de Zaratustra, pois é caos e extravasamento pulsional, mitigado apenas pela 

ironia (VATTIMO, 1988; 2000; 2005). Apolo representa a definição, a forma, a estabilidade 

e a simetria. É a vontade de poder como arte que interessa enquanto jogo hermenêutico, que 

desnuda a estrutura do real em configurações simbólicas (NIETZSCHE, 2005).  

O niilismo compreendido como decadência dos valores supremos, revela a vontade 

de poder em seu jogo de forças (NIETZSCHE, 1978c). As relações hierárquicas (morais, por 

exemplo) então vigentes não corresponderiam a nenhuma estrutura ontológica do ser, mas 

apenas a uma força que se tornou dominante e hegemônica na interpretação do real. Deste 

modo, o niilismo, enquanto decadência dos valores supremos, é condição necessária para 

promover uma crítica à tradição ocidental enraizada no ontos on platônico (VATTIMO, 1990; 

2000; 2007).   

A dialética hegeliana, por exemplo, promove a inversão do jogo de forças, a saber, 

na dialética do senhor e do escravo (VATTIMO, 1988). Contudo, ela não consegue se 

perceber como dentro de um jogo. O reconhecimento do caráter de jogo entre o jogo de 

forças é desnudado com o niilismo. Hegel ainda permanece prisioneiro da metafísica do emsi 

e para-si, que deve desdobrar-se em uma síntese final e redentora: a autoconsciência do 

espírito absoluto. Esta não é mais que a reconciliação total de sujeito e objeto, ambos 

tomados como entes que subjazem na idéia de substância.   
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A vontade de poder como arte é desestruturante da metafísica porque promove uma 

radical dissolução da filosofia da subjetividade. A vontade de poder como arte não pode ser 

compreendida como vontade de um sujeito, em sentido psicológico, tampouco de um sujeito 

metafísico, pois sua intenção é justamente esmaecer o eu transcendental. Por isto, Nietzsche 

(2005) identifica como princípio da vontade de poder como arte o dionisíaco, que indica 

justamente o caráter de fratura, de dissolução, potencializando o delírio, as pulsões e a 

vitalidade. A função tonificante da arte é o contra-movimento do princípio da razão 

suficiente. Ela não é um indicativo acerca da inexistência de valores, mas apenas do caráter 

de jogo de forças (VATTIMO, 1990; 2000; 2007).   

Toda a forma acabada resultante do estado explosivo do artista é a expressão de uma 

vontade vitoriosa (VATTIMO, 1988). Esta encontra seu lugar na harmonia e simplificação 

lógico-geométrica: todo o impulso de beleza-força atingiu o seu repouso em um ideal de 

embelezamento. A esta vontade vitoriosa que alcançou sua forma acabada é o outro princípio 

da vontade de poder, que agora é tomada enquanto vontade de domínio, identificado como 

Apolo.   

Apesar de Nietzsche (2005) constituir o conceito de vontade de poder a partir de 

imagens míticas gregas, ele não pretende, com tais ilustrações, retornar a um arcaísmo 

mitológico como forma do filosofar, como forma do pensamento. A filosofia nietzschiana 

(1978a; 1978b; 1978c) não tem como referência nenhum “filosofar mais autêntico”, que se 

remonta às origens, perdidas em um passado remoto. Ao contrário, Nietzsche é, antes de 

tudo, o filósofo da desmistificação. A posição de Nietzsche como filósofo desmistificador 

aparece, sobretudo, em obras como Humano, demasiado humano, Crepúsculo dos ídolos e Genealogia 

da moral (VATTIMO, 2000).   

É nesta perspectiva que Vattimo (2000) coloca-se como leitor de Nietzsche, 

assinalando justamente o critério de verdade operado pela desmistificação nietzscheana, em 

que a fábula metafísica revela-se como fábula. A fábula revelada como fábula é a 

desmistificação de um dos maiores mitos da filosofia, a saber, a crença na verdade. Neste 

âmbito, o critério de verdade enquanto conformidade de uma proposição ao estado das 

coisas revelou-se apenas como uma interpretação do real em época de metafísica.  

A interpretação do caráter fabular do real desfez a contraposição entre verdadeiro e 

falso, ou seja, junto ao mundo verdadeiro, desfez-se, também, o mundo aparente, de modo 

que “questo mondo è riconosciuto nella sua natura di mito e di favola” (VATTIMO, 2000, p. 95). Este 

é o mundo de Zaratustra, em que a obra de arte faz-se a si mesma; não há um evento único, 



11

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - maio de 2019 - Vol. 5. N. 18 

   

A vontade de poder como arte é desestruturante da metafísica porque promove uma 

radical dissolução da filosofia da subjetividade. A vontade de poder como arte não pode ser 

compreendida como vontade de um sujeito, em sentido psicológico, tampouco de um sujeito 

metafísico, pois sua intenção é justamente esmaecer o eu transcendental. Por isto, Nietzsche 

(2005) identifica como princípio da vontade de poder como arte o dionisíaco, que indica 

justamente o caráter de fratura, de dissolução, potencializando o delírio, as pulsões e a 

vitalidade. A função tonificante da arte é o contra-movimento do princípio da razão 

suficiente. Ela não é um indicativo acerca da inexistência de valores, mas apenas do caráter 

de jogo de forças (VATTIMO, 1990; 2000; 2007).   

Toda a forma acabada resultante do estado explosivo do artista é a expressão de uma 

vontade vitoriosa (VATTIMO, 1988). Esta encontra seu lugar na harmonia e simplificação 

lógico-geométrica: todo o impulso de beleza-força atingiu o seu repouso em um ideal de 

embelezamento. A esta vontade vitoriosa que alcançou sua forma acabada é o outro princípio 

da vontade de poder, que agora é tomada enquanto vontade de domínio, identificado como 

Apolo.   

Apesar de Nietzsche (2005) constituir o conceito de vontade de poder a partir de 

imagens míticas gregas, ele não pretende, com tais ilustrações, retornar a um arcaísmo 

mitológico como forma do filosofar, como forma do pensamento. A filosofia nietzschiana 

(1978a; 1978b; 1978c) não tem como referência nenhum “filosofar mais autêntico”, que se 

remonta às origens, perdidas em um passado remoto. Ao contrário, Nietzsche é, antes de 

tudo, o filósofo da desmistificação. A posição de Nietzsche como filósofo desmistificador 

aparece, sobretudo, em obras como Humano, demasiado humano, Crepúsculo dos ídolos e Genealogia 

da moral (VATTIMO, 2000).   

É nesta perspectiva que Vattimo (2000) coloca-se como leitor de Nietzsche, 

assinalando justamente o critério de verdade operado pela desmistificação nietzscheana, em 

que a fábula metafísica revela-se como fábula. A fábula revelada como fábula é a 

desmistificação de um dos maiores mitos da filosofia, a saber, a crença na verdade. Neste 

âmbito, o critério de verdade enquanto conformidade de uma proposição ao estado das 

coisas revelou-se apenas como uma interpretação do real em época de metafísica.  

A interpretação do caráter fabular do real desfez a contraposição entre verdadeiro e 

falso, ou seja, junto ao mundo verdadeiro, desfez-se, também, o mundo aparente, de modo 

que “questo mondo è riconosciuto nella sua natura di mito e di favola” (VATTIMO, 2000, p. 95). Este 

é o mundo de Zaratustra, em que a obra de arte faz-se a si mesma; não há um evento único, 

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - maio de 2019 - Vol. 5. N. 18 

   

como pretendera a metafísica tradicional, mas o real coloca-se em perspectivas, para além da 

distinção entre verdadeiro e falso.   

Enquanto a tradição metafísica estabeleceu seu critério de verdade na evidência, 

Nietzsche circunscreveu esta dentro do âmbito da radical desconfiança, que vem a ser a 

contestação da coisa-em-si e do mundo verdadeiro. A coisa-em-si e o mundo verdadeiro 

constituem-se em prejuízos morais, nos quais subjaz uma razão de utilidade, em que se 

prefere a certeza ao que é incerto e aparente. O verdadeiro problema kantiano não é “como 

são possíveis os juízos sintéticos a priori?”, mas sim por que a crença em tais juízos é 

necessária? (VATTIMO, 2000).  

Sendo, portanto, a crítica nietzscheana aos prejuízos morais uma crítica à evidência, 

à coisa em si e à verdade enquanto estabilidade, não se pode compreender a natureza, o 

instinto e a vontade de poder como uma verdade última. Estas, doravante, são 

compreendidas como produções históricas, como ficções, a serviço de determinadas 

configurações históricas da vontade de poder. Compreender a natureza e os instintos como 

ficções, é destituí-los de uma pretensa objetividade, compreendendo-os como conceitos que 

se deram dentro de uma construção histórica. Vattimo (2000, p. 97) afirma:  

  
Riportare la filosofia all’istinto non significa in alcun modo, per Nietzsche, 

riportarla alla natura, anche quello che chiamiamo natura è uma costruzione (della 

scienza), uma interpretazione che non può vantare più di altre  

costruzioni la pretesa all’oggettività. 

   

Portanto, o discurso filosófico da modernidade, cujo alicerce é a radical crítica do 

mito, sendo, então, porta-voz da verdade autêntica, não fora mais do que apenas um mito da 

razão, em que a certeza subjetiva e a verdade como evidência são também partidários do 

mesmo mundo da ficção. O que expõe o caráter ilusório da certeza imediata é o 

desencobrimento de que as certezas pressupostas não são mais naturais, como confiara a 

modernidade, mas são apenas resultado de um processo histórico. A compreensão das 

certezas pressupostas tomadas enquanto naturais foi a condição em que se deu o pensamento 

filosófico da metafísica como atividade instintiva (VATTIMO, 1988; 2007).   

A metafísica tradicional compreende o instinto como aquilo que reflete o natural, e é 

nesta perspectiva que Nietzsche (1978a; 1978b; 1978c; 2005) indica o pensamento metafísico 

como atividade instintiva, dada a busca da filosofia pela verdade objetiva das coisas. 

Entretanto, mesmo os instintos são produções históricas, nos quais estão permeados de 

valorações. Não há neles nenhum sentido ontológico – ontos on platônico –, mas apenas um 
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sentido genealógico, de hierarquia de valores que se impuseram e tornaram-se a “lógica 

natural”, sobre a qual se fundam as razões dos filósofos. Deste modo, os filósofos já se 

encontram em uma condição em que são guiados por valorações instintivas, respeitando 

precedentes condições de civilidade (VATTIMO, 2000). Portanto, o que os filósofos já têm 

como evidentes – partindo de certezas pressupostas tomadas como naturais – constituem-se 

em seus prejuízos morais, permanecendo, pois, sua filosofia dentro de exigências fisiológicas 

para a conservação de um determinado gênero de vida e um específico tipo de humanidade. 

Os argumentos da metafísica tradicional nos parecem satisfatórios, porque fazemos 

parte de uma configuração de mundo e de época. A própria noção do que é o estado de 

coisas em sua natureza é histórica, sendo aquilo que compreendemos como instintos, apenas 

os nossos valores dominantes. Assim, os argumentos da metafísica mostram-se razoáveis, 

porque encontram em nós uma predisposição instintiva, os pressupostos sob os quais 

vivemos e estruturamos a nossa humanidade. O que Nietzsche pretende chamar a atenção é 

para o fato de que a verdade é uma constituição histórica, radicada em certos valores, que se 

tornaram fundamentais – Grund – para a regência de um certo modo de vida e de 

pensamento. Em síntese, os instintos não são as raízes da história, mas são o produto da 

história. Vattimo (2000, p. 99) escreve:  

  
Se dunque noi troviamo evidenti certe verità; non solo: se non possiamo fare a 

meno di considerare come verità ciò che ci appare evidente, questo non dipende 

dalla natura, o dall’istinto inteso in senso naturalistico. Dipende invece dal fatto 

che apparteniamo a un certo mondo e a una certa epoca, a una umanità che si è 

data una struttura la quale è radicata in noi per eredità e agisce in noi come natura, 

ci fa pregiare o disprezzare certe cose piuttosto che certe altre etc.  

  

O mundo tornado fábula não representa um retorno ao mito, mas indica uma 

experiência enfraquecida da verdade. Esta experiência constitui o próprio destino de nossa 

cultura, sob o fio condutor da secularização. A relação contemporânea com o mito não pode 

evocar um retorno à pátria mitológica, mas deve ser marcada pela experiência histórica da 

secularização (VATTIMO, 1992; 2007). Esta não significa um abandono da tradição, como 

requer sua interpretação corriqueira, mas seu sentido mais genuíno indica uma interpretação 

irônica da tradição, ou seja, uma distorção apropriativa da mesma. Deste modo, a tradição 

não é superada, em termos de Überwindung, mas é constantemente remetida a seus vestígios, 

uma constante convalescença de suas ruínas – Verwindung.   
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O que se coloca em jogo na experiência da verdade no mundo contemporâneo não 

é a velha oposição entre mythos e logos, mas o momento ímpar da desmistificação da 

desmistificação, sendo a consciência deste momento a passagem do moderno ao pós-

moderno. Este momento é caracterizado pelo anúncio nietzscheano da morte de Deus e do 

niilismo consumado, que revelam o caráter fabular da realidade em seu jogo de forças, em 

sua vontade de poder (VATTIMO, 1992; 2007).   

O fim da modernidade é anunciado, sobretudo, com o advento da sociedade de 

comunicação generalizada, a sociedade dos mass media. A modernidade iluminista tem como 

horizonte a história humana enquanto processo progressivo de emancipação, que se 

desdobraria até a perfeita realização do homem ideal – o espírito absoluto hegeliano 

(VATTIMO, 1992).  

Assim, o fim da modernidade anunciado por Vattimo nada mais seria do que a 

diluição da história progressiva em seu curso unitário. Nietzsche é destacado por Vattimo 

como o ponto de inflexão da modernidade, inaugurando uma época em que o discurso 

filosófico passa a uma radical crítica à modernidade e à tradição metafísica. A filosofia depois 

de Nietzsche recolocará o problema do ser, doravante perpassado pela temporalidade. O ser 

será então problematizado como evento e não como fundamento, deslocado do âmbito de 

uma história da redenção (ou do esclarecimento). A filosofia passa a colocar em ruínas as 

noções basilares da tradição metafísica, tais como a noção de uma história progressiva em 

seu curso unitário. Essa nova postura esvazia o ideal de humano e de civilização, refletidos 

nos ideais de verdade, bem e beleza eurocêntricos (VATTIMO, 1992; 2000; 2007).   

A crise da idéia de progresso e o fim da modernidade não são acontecimentos 

restritos apenas a um universo teórico, mas se sobressaem, em especial, na rebelião dos povos 

colonizados pelos europeus, desnudando o caráter de violência que subjaz por trás do ideal 

metafísico de emancipação, compreendido pela modernidade (VATTIMO, 1992; 2000; 

2007). Portanto, além do âmbito teórico, três outros fatores históricos assinalam a dissolução 

do discurso filosófico da modernidade: o fim do colonialismo, o fim do imperialismo e o 

fenômeno da sociedade de comunicação dos mass media.   

O nascimento da sociedade pós-moderna é preponderantemente marcado pelo papel 

desempenhado pelos mass media. Estes, ao contrário de caracterizar uma sociedade mais 

“transparente”, no sentido de que é mais consciente de si – em proposições hegelianas –, isto 

é, mais iluminada, revelam a complexidade e o caos intrínsecos a nossa sociedade, sendo 

precisamente nessa caoticidade e oscilação que residem as nossas esperanças de emancipação 

– e não na autotransparência absoluta da consciência e do mundo. Pois as esperanças pós-
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modernas de emancipação, agora num contexto de sociedade babélica, passam pelo diálogo 

intercultural (VATTIMO, 1992; 2004).   

Os meios de comunicação de massa (jornais, rádio, televisão...) foram determinantes 

no processo de dissolução das “metanarrativas” (VATTIMO, 2004), ou seja, na derrocada 

dos pontos de vista centrais. Pode-se inferir que os mass media conduziram a sociedade à 

extrema radicalização do niilismo nietzscheano, desestruturando o real em sua hierarquia de 

valores dominantes. Assim, os meios de comunicação de massa exerceram um papel visceral 

na derrocada da metafísica, na medida em que mostraram o babelismo de homens e mundos: 

reverbera-se, então, a profecia nietzscheana de que “no fim, o mundo verdadeiro transforma-

se em fábula” (NIETZSCHE, 1978c, p.333).   

A caracterização marcante da passagem à pós-modernidade está, de modo particular, 

nos efeitos do mass media, cuja multiplicação é vertiginosa e em que as minorias são chamadas 

a tomar a palavra. A sociedade dos mass media contribuiu mais para a sua complexificação e 

caoticidade que para sua transparência, pois representa a possibilidade de múltiplas 

Weltanschauungen, isto é, de diversas e plurais visões de mundo. Esta pluralidade, mostrada 

pelos mass media, permitiu a derrocada da idéia de uma realidade em si, desmentindo 

precisamente o ideal de uma sociedade transparente, cumprindo-se a profecia nietzscheana 

da fabulação do mundo. Deste modo, a realidade “é mais o resultado do cruzamento das 

múltiplas imagens e interpretações que, em concorrência entre si ou sem qualquer 

coordenação central, os media distribuem” (VATTIMO, 1992, p. 13).  

 

3. Considerações finais 

 

A tese de Vattimo (1992; 2007) é a de que o ideal de emancipação, na sociedade dos 

mass media, não se pode dar por meio da autoconsciência, como propusera a modernidade; o 

ideal de emancipação, após a radicalização do niilismo consumado e da morte de Deus, dar-

se-á pela oscilação. A concepção espinosiana segundo a qual a perfeita liberdade consiste em 

conhecer a estrutura necessária da realidade e adaptar-se a ela, não mais corresponde ao 

âmbito do pensamento no mundo contemporâneo. A imagem de uma realidade que se 

apresenta ordenada racionalmente, baseada no fundamento – Grund –, é, para Nietzsche, um 

mito tranqüilizador, cuja estrutura foi arquitetada pela metafísica como forma de reação 

diante de uma situação de risco. Com o advento dos mass media, o arcabouço metafísico 

começa a ruir, uma vez que a multiplicação das imagens de mundo, propiciada pelos veículos 

de comunicação de massa, proporcionou a perda do sentido único de realidade. Dos 
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estilhaços do palácio de cristal da metafísica, resta-nos a nostalgia de uma realidade sólida, 

unitária e estável, da qual somos convalescentes.   

Deste modo, dizer que o projeto emancipativo na sociedade pós-moderna dá-se pela 

oscilação significa que a liberação das diferenças ocorre pelo desenraizamento, no qual a 

multiplicidade de racionalidades locais é chamada a tomar a palavra, diante das ruínas da idéia 

de uma humanidade verdadeira.   

Esse processo de liberação das diferenças não quer dizer que se deva abandonar ou 

execrar todas as regras. Vattimo (1992) cita o exemplo do dialeto para ilustrar sua tese. Os 

dialetos têm uma gramática própria, sendo o descobrimento dessa gramática o 

reconhecimento de sua dignidade e a conquista de sua visibilidade. Daí, é possível tecer duas 

direções distintas. Em sentido forte, a emancipação dar-se-ia na garantia do reconhecimento 

e autenticidade de cada dialeto, manifestando aquilo que é verdadeiramente. Em sentido fraco, 

por meio do qual se deve interpretar a tese vattimiana, o processo emancipador da liberação 

das diferenças visa a um efeito global de desenraizamento: “neste mundo de culturas plurais, 

terei consciência da historicidade, contingência e limitação de todos os sistemas, a começar 

pelo meu” (VATTIMO, 1992, p. 15). Deste modo, a experiência da liberdade na sociedade 

pós-moderna, que se caracteriza pela pluralidade cultural, consiste na oscilação contínua entre 

pertença e desenraizamento. A experiência estética, sob o fio condutor da vontade de poder 

como arte, apresenta este efeito emancipador, na medida em que mostra outros mundos 

possíveis, contornados pela contingência e pelo caráter não definitivo do real. 
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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é investigar a maneira como o aluno do EaD se apropria do conhecimento. Dentre os 

autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Vygotsky (1984), Fernandes (2013), 

Martins (2012), Cachapuz (2013), Praia (2013) e Jorge (2013). A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, 

tendo como coleta de dados o levantamento bibliográfico. Através deste estudo conclui-se que o AVA (ambiente 

virtual de aprendizagem) coopera em muito para o aprimoramento estudantil. Nos momentos de solidão com as 

disciplinas no AVA, o aluno tem a possibilidade de crescer e se desenvolver intelectualmente. A repetição e o esforço 

são mola mestra que impulsionam o aluno ao aprendizado. A amizade tem lugar sólido na construção do intelecto. 

Um amigo feito no AVA através do fórum é capaz de auxiliar e muito no crescimento e aprimoramento intelectual. 

Finalmente conclui-se com Vygotsky (1984), que a aprendizagem passa progressivamente de um processo de 

natureza interpessoal para um processo de natureza intrapessoal. Ou seja, através da interação social vai-se 

assimilando os conteúdos.  

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Conhecimento. Educação. Ead.  

 

1. Introdução 

 

O cenário educacional vem sofrendo constantes e substanciais alterações nas modalidades 

de entrega de cursos e metodologias de ensino utilizadas, destacando-se as ações educacionais à 

distância mediadas pela internet e pelas novas tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

A educação à distância (EAD) apresenta-se como alternativa de ensino disponível e é analisada 

como uma possibilidade viável que cria mecanismos que favorecem a aprendizagem e a 

qualificação contínuas, tanto para o nível superior de ensino quanto para ambientes corporativos 

(ABBAD, ZERBINI, & SOUZA, 2010), além de apresentar benefícios, como a redução de 

custos, sem prejudicar a aquisição de conhecimentos (CARVALHO & ABBAD, 2006; SALAS & 
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CANNON-BOWERS, 2001; WARR & BUNCE, 1995).  

As instituições de ensino superior passaram a utilizar, em larga escala, processos 

educacionais mediados pela internet e as TICs. As ações educacionais à distância ajustam-se às 

características da população que usa tais serviços, pois é formada por jovens que estão 

constantemente conectados e possuem acesso à internet, celulares e múltiplas mídias (MARTINS, 

2012). Segundo Garrison e Vaughan (2008), aqueles que cresceram rodeados por tecnologias 

interativas podem não se adaptar às tradicionais abordagens de transmissão de informações 

através de longas aulas, pois esperam uma experiência de aprendizagem relevante e igualmente 

interessante. Não se pode desconsiderar que o mundo digital apresenta-se como tendência 

contemporânea sem volta; a educação, assim como as interações sociais e o trabalho, também 

sofrerá influências e modificações. 

O ensino EaD via internet é realidade no ambiente acadêmico e vem ganhando cada vez 

mais força. Tudo isso gira em torno do conhecimento. O aluno quando se inscreve numa 

faculdade à distância tem como objetivo agregar cultura, conteúdos, valores, enfim, 

conhecimento. Ele na realidade quer acima de tudo agregar valor ao seu currículo. Mas como 

podemos melhorar o currículo? O currículo é melhorado através da aquisição de conhecimento. 

Mas como se dá o conhecimento? O que pode-se fazer de modo prático para internalizarmos 

novos conteúdos? É possível aprender através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)? Por 

que no AVA alguns alunos aprendem de bate pronto ao lerem o conteúdo, outros aprendem com 

colegas, e ainda outros somente através da intervenção do tutor/docente on line? Como 

potencializar esse tal processo de ensino/aprendizagem no AVA? 

Neste trabalho fala-se a respeito de como acontece o conhecimento. Verifica-se o 

caminho percorrido pelo aluno para crescer em seu aprendizado. Percebe-se que a estrada em 

direção ao conhecimento é pavimentada pela renúncia. Primeiro vê-se a respeito do que 

Fernandes (2013) chama das três fontes do estudo, que são solidão, repetição e amizade. Onde 

aprende-se que a porta de entrada para o conhecimento é chamada de solidão. Durante suas 

horas a sós com o computador, o tablet, os livros, os cadernos, é que o aluno aprende/adquire 

novos conhecimentos. A segunda e não menos importante fonte de estudo é o que Fernandes 

(2013) chama de repetição. É necessário repetir e repetir para crescer intelectualmente. O esforço 

e repetição são alavancas primordiais nas mãos de quem quer se desenvolver. A terceira e última 

fonte do estudo é a amizade (FERNANDES, 2013). Um amigo encoraja, ajuda a tirar uma 

dúvida, caminha ombro no ombro, e assim, através do estudo compartilhado, aprende-se, cresce-

se, desenvolve-se. Até mesmo porque o conhecimento acontece quando bocas e mentes se 

juntam.  
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Concordando com tudo isso, Vygotsky (1984) afirma que alguns conceitos aprende-se 

através dos momentos pessoais de estudo. Já outros conceitos precisam-se da intervenção de 

terceiros para assimilar tal ideia, conteúdo, fórmula. Ele diz que a aprendizagem passa 

progressivamente de um processo de natureza interpessoal para um processo de natureza 

intrapessoal. Ou seja, através da interação social os conteúdos vão sendo assimilados. Segundo 

Cachapuz; Praia; Jorge, (2013), tanto Bakhtin, quanto Lave e Wenger defendem o mesmo 

princípio. Que o ambiente social e cultural faz parte do processo de ensino aprendizagem.  

O objetivo deste trabalho é investigar a maneira que o aluno EaD se apropria do 

conhecimento. Refletir a respeito do que pode-se fazer de modo prático para internalizar novos 

conteúdos. Analisar como potencializar o processo de ensino/aprendizagem no AVA. 

É deslumbrante a maneira como pensadores se desdobram na produção do 

conhecimento. A maneira como humanos lutam para que um problema matemático seja 

resolvido, uma ciência seja revelada, uma nova fórmula provada. É digno de confiança, 

admiração, louvor, os que lutam pelo ensino, lutam por novas descobertas. Lutam por uma 

maneira nova de fazer algo que sempre foi feito num modelo antigo. O ensino EaD via internet 

foi uma porta aberta com uma metodologia que tem revolucionado o mercado educacional. 

Maneira nova de fazer algo antigo. 

É fantástica a maneira como homens e mulheres tentam compreender como funciona a 

mente humana. A melhor maneira a respeito de como as pessoas assimilam novos conteúdos. 

Aprendem novas fórmulas. Aprendem a escrita. Existe uma paixão por aprender, ensinar, 

descobrir. É apaixonante a maneira como o ser humano aprende. Ninguém é um poço isolado de 

conhecimento. O conhecimento é algo assimilado a muitas mãos. Ele se dá quando bocas e 

mentes se juntam. Essa é a justificativa deste trabalho. Por isso este tema foi escolhido. 

Como diz Jean Paul Sartre: "O homem não é a soma do que ele tem, mas a totalidade do 

que ainda não tem, do que poderia ter” (BOOG, 2007. p.54).  Ou seja, somos projetos 

inacabados onde sempre haverá espaço para mais. Se a educação acontece numa rede tecida a 

muitas mãos. Que venham mais conhecimentos, estudos, bocas, mentes, e braços que se abraçam 

e se unem na construção de uma educação que faça valer a pena. De uma educação 

transformadora. E uma das maneiras de construir o conhecimento é através da solidão. A outra é 

através da repetição. E outra a amizade (FERNANDES, 2013). Será que essa rede EaD via 

internet pode contribuir para construção do conhecimento? Como se dá o conhecimento? 

Para dar conta do objetivo destacado neste trabalho o presente artigo almeja trabalhar, em 

grande parte com a pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados o levantamento 

bibliográfico. A primeira, segundo Gil (1994) tem como finalidade principal desenvolver, 
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esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Já a segunda, segundo Moreira e Caleffe (2006) é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos.  

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 Solidão 

 

O EaD adota a internet como um dos meios de ensino mais utilizados, inserindo novas 

condições de estudo para o aluno (como por exemplo a privação de acesso ao ambiente de 

ensino, o uso de bibliotecas e contato com colegas restrito aos ambientes virtuais e ambiente de 

estudo deslocado para casa), como também novas formas de interação aluno-professor, que 

podem influenciar o resultado da aprendizagem (CARVALHO & ABBAD, 2006; DEAN & 

WEBSTER, 2000; MOORE & KEARSLEY, 1996). Oferece uma aprendizagem mais 

independente e flexível, considerando tempo, espaço e ritmo do aluno, por meio de um conjunto 

de recursos didáticos adaptados a tecnologias e múltiplas mídias. Os conteúdos, uma vez 

produzidos, permanecem disponíveis aos participantes para serem acessados quando julgarem 

pertinente, sem necessidade de deslocamento até o local do curso (CARSWELL & 

VENKATESH, 2002; CASTRO & FERREIRA, 2006; CHEUNG, 2000). Segundo Martins e 

Zerbini (2014) as vantagens e os benefícios sobre a oferta de cursos à distância são amplamente 

difundidos e referem-se, por exemplo, à individualização do estudo, ao acesso simultâneo de um 

ambiente de simulação pelos alunos e à formação de várias pessoas ao mesmo tempo.  

É através dessa individualização do estudo que Fernandes (2013) afirma que o 

conhecimento é adquirido. Segunda esta autora o conhecimento é obtido através da solidão. Mas 

ela não fala de uma solidão solitária. Não! É uma solidão acompanhada, povoada por ruídos, 

movimentos, o que não é, de modo algum, contrário à solidão. O período de solidão é 

acompanhado de sons, palavras, imagens, conhecimentos, computador, tablet, e smarth fone, que 

se tornam uma janela que se abre ao conhecimento e nos conecta ao mundo EaD. A bem da 

verdade é que todos esses movimentos não impedem o estudo. O que impede o estudo é a 

impossibilidade da solidão, do recolhimento, da pausa. 

Isto é mais ou menos o que afirma Deleuze e Parnet: 

 
Quando se trabalha, a solidão é, inevitavelmente, absoluta. Não se pode fazer escola, 
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nem fazer parte de uma escola. Só há trabalho clandestino. Só que é uma solidão 

extremamente povoada. Não povoada de sonhos, fantasias ou projetos, mas de 

encontros. Um encontro é talvez a mesma coisa que um devir ou núpcias. É do fundo 

dessa solidão que se pode fazer qualquer encontro. Encontram-se pessoas (e às vezes 

sem as conhecer nem jamais tê-las visto), mas também movimentos, ideias, 

acontecimentos. (DELEUZE; PARNET; 1998, p. 14). 

 

Um corpo que estuda é a figura da solidão. A solidão não é uma alternativa, é uma 

exigência, ela faz parte do processo de um estudo, de uma criação. A criação é o desconhecido 

que vem como o vento e a noite — impalpável. Chegam de sobre salto. E somente de estudo em 

estudo algumas poucas proposições se fazem razoáveis, ao passo que tantas outras jamais se 

sustentariam, ou aguentariam os embates. A escrita e o problema inexistem antes de serem 

formulados (FERNANDES, 2013). 

Nesta mesma linha Vygotsky (1984) afirma que alguns conceitos são aprendidos através 

dos nossos momentos pessoais de estudo (solidão) e que existem outros onde precisa-se da 

intervenção de terceiros para assimilar tal ideia, conteúdo, fórmula. Ou seja, Vygotsky (1984) não 

menospreza a importância de momentos de solidão. 

Fernandes (2013) também afirma que frequentemente o estudante passa cinco ou seis dias 

às voltas com um esquema, um pensamento, um plano, para no sétimo dia dar-se conta de que 

não é por ali, que o que foi anotado até então é desnecessário, mas é preciso ter passado seis dias 

registrando e estudando, desenvolvendo determinada percepção, para inferir que não é por ali que 

se deseja ir. As ideias surgem imprecisas, cheias de buracos, como diz Gilles Deleuze em ― O 

abecedário de Gilles Deleuze: ― Eu tive e tenho esta dolorosa experiência, sim. As coisas não 

fluem. Ideias não nascem prontas. É preciso fazê-las e há momentos terríveis em que se entra em 

desespero achando que não se é capaz (2001, letra ― I de Ideia). E quanto a isto, Fernandes 

(2013) argumenta que não há nada a fazer. Em muitas circunstâncias, a única urgência é saber 

ausentar-se. Sair, e voltar tarde da noite. Molhar as mãos, a nuca, lavar a louça, fazer a barba, ou 

tomar um banho quente quem sabe, mas sempre sem se agitar muito, a fim de não atrapalhar a 

ideia por vir. É como se o estudo necessitasse dessas retiradas que entoam a solidão, e destilam as 

palavras, as ideias. 

Constata-se que o momento de solidão coopera para que a maturação do aluno aconteça 

e o conhecimento ultrapasse a fase embrionária. Portanto é nos momentos que o aluno EaD se 

encontra em frente ao seu computador que acontece sua transformação pessoal. Alí naqueles 

momentos de solidão que ele se aprimora, se desenvolve, apreende, aprende, cresce, amadurece, 

se torna diferente no momento seguinte. Esta solidão povoada agrega conteúdos e valores 
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imprescindíveis ao crescimento.  

 

2.2 Repetição 

 

Fernandes (2013) afirma que um estudo não se faz sem solidão, sem repetição. É o 

pianista que passa horas a fio estudando piano até obter o som que anseia, ou alcançar a 

interpretação que deseja. Um estudante se reclusa, demora, cerca-se do material de que necessita, 

dá-se à solidão do estudo, e repete, repete, interminavelmente, o elemento que o fascina. Paul 

Cézanne e suas inúmeras naturezas mortas. Pablo Picasso e os quarenta e cinco estudos 

preliminares de ― Guernica‖, em trinta e três dias de intenso trabalho. 

Fernandes (2013) questiona: e por que o fazem? O que os movem? O estudante trabalha 

para extrair algo de si mesmo, estender-se, ultrapassar os próprios limites, ir além. E isso não 

acontece sem esforço, nem sem repetição, ao contrário, é preciso trabalhar muito para exceder a 

si mesmo e efetuar o estudo pretendido. Quais respostas serão criadas, quais condutas serão 

convenientes a este e aquele corpo? Cada experiência de aprendizagem é única. Desse processo, 

sabe-se apenas que, seja lá como for que se aprenda, conforme afirma Deleuze (2003) é sempre 

por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de conteúdos objetivos. A 

repetição e o esforço declinam a possibilidade do cansaço, conduzem objeto e sujeito ao 

esgotamento, como em Beckett (cf. DELEUZE, 2010), e através deste esgotamento mundos 

possíveis passam a existir, coexistir. Quem já passou pela experiência de aprender a dirigir sabe 

muito bem a importância da repetição. São aulas e mais aulas práticas, até que o aluno repita os 

movimentos de forma automática e aprenda a dirigir.  

Ramos e Yudko (2008) realizaram um estudo no qual a frequência de acessos ao ambiente 

virtual do curso e as discussões enviadas e lidas foram colocadas como variáveis antecedentes à 

aprendizagem bem-sucedida (pontuação total do aluno nas provas) em cursos on-line. As análises 

de regressão múltipla indicaram que a quantidade de acessos à página teve grande efeito sobre os 

resultados de aprendizagem e as participações em discussões tiveram pouco ou nenhum efeito 

sobre o desempenho medido pelos resultados dos exames. Resultado semelhante foi obtido por 

Martins (2012), em pesquisa feita com alunos de graduação que realizavam seus estudos 

presencialmente, mas cursavam algumas disciplinas à distância. Os alunos que obtiveram 

melhores médias finais nas avaliações foram aqueles que acessaram com mais frequência o 

ambiente virtual de aprendizagem e trocaram mais mensagens entre os pares e os tutores durante 

as disciplinas semipresenciais. Ou seja, a repetição gera melhor assimilação do conteúdo e como 

consequência tem-se um ganho no processo de aprendizagem. Por isso Fernandes (2013) não 
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menospreza a repetição como ferramenta de aprendizagem. Assim um estudo não se faz sem 

repetição. 

 

2.3 Amizade 

 

Um estudo não se faz sem solidão, sem repetição, sem amizade. É impossível pensar 

senão através do corpo, dos nervos, das afecções, e de uma amizade que se cumpre. O amigo 

capta o que outrem secreta. E se capta é porque também é capaz daquelas forças, daquele grau de 

potência. O amigo tem em si a capacidade sensível para notar os signos que são perceptíveis para 

outrem, recebê-los, e decifrá-los. Não há amizade que não envolva uma micropercepção, uma 

microconversação, silêncios, intensidades misteriosas, toda uma micro política que envolve uma 

amizade (FERNANDES, 2013). É muito interessante o que Deleuze fala a respeito da amizade. 

Você já parou para pensar como nasce uma amizade? 

 
Por que se é amigo de alguém? Para mim, é uma questão de percepção. É o fato de... 

Não o fato de ter idéias em comum. O que quer dizer ―ter coisas em comum com 

alguém? Vou dizer banalidades, mas é se entender sem precisar explicar. [...] É verdade 

que há um grande mistério no fato de se ter algo a dizer a alguém, de se entender 

mesmo sem comunhão de idéias, sem que se precise estar sempre voltando ao assunto. 

[...] Há frases insignificantes que têm tanto charme e mostram tanta delicadeza que, 

imediatamente, você acha que aquela pessoa é sua, não no sentido de propriedade, mas 

é sua e você espera ser dela. Neste momento nasce a amizade. Há de fato uma questão 

de percepção. Perceber algo que lhe convém, que ensina, que abre e revela alguma 

coisa. (DELEUZE, 2001, letra ―F‖ de Fidelidade). 

 

Deleuze vem afirmar que a amizade nasce através da percepção de charme. E quando 

nasce a amizade, uma pessoa sente que pertence à outra e de alguma maneira aquela pessoa 

pertence a essa. Nesse mútuo pertencer e partilhar acontecem as trocas intelectuais, onde um 

amigo ajuda o outro a crescer, se desenvolver, até mesmo um novo conceito aprender. É amizade, 

é percepção de charme, é um ser humano ligado ao outro que acaba fazendo com que ambos 

cresçam intelectualmente. 

Fernandes (2013) afirma que cada corpo tem recursos próprios para: distinguir o que lhe 

serve, o que o faz expandir-se e diferenciar-se; firmar amizades; encontrar aqueles que fazem 

parte de seu bando. Mas, talvez, alcançar o máximo dessa conduta exige que se vá à rua para 

passear, arriscar-se, tropeçar, ver, apreçar. E conforme afirma Delgado (2007) continuar 
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é sua e você espera ser dela. Neste momento nasce a amizade. Há de fato uma questão 

de percepção. Perceber algo que lhe convém, que ensina, que abre e revela alguma 

coisa. (DELEUZE, 2001, letra ―F‖ de Fidelidade). 

 

Deleuze vem afirmar que a amizade nasce através da percepção de charme. E quando 

nasce a amizade, uma pessoa sente que pertence à outra e de alguma maneira aquela pessoa 

pertence a essa. Nesse mútuo pertencer e partilhar acontecem as trocas intelectuais, onde um 

amigo ajuda o outro a crescer, se desenvolver, até mesmo um novo conceito aprender. É amizade, 

é percepção de charme, é um ser humano ligado ao outro que acaba fazendo com que ambos 

cresçam intelectualmente. 

Fernandes (2013) afirma que cada corpo tem recursos próprios para: distinguir o que lhe 

serve, o que o faz expandir-se e diferenciar-se; firmar amizades; encontrar aqueles que fazem 

parte de seu bando. Mas, talvez, alcançar o máximo dessa conduta exige que se vá à rua para 

passear, arriscar-se, tropeçar, ver, apreçar. E conforme afirma Delgado (2007) continuar 
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aprendendo na rua o que nem o lar nem a escola ensinariam jamais. Realmente a rua tem toda 

uma didática. E nela vai se construindo relações que se bem aproveitadas culminam no 

conhecimento. 

Pensando nisso, e coadnuando-se a Fernandes (2013), tem-se Vygotsky (1984), e seu 

conceito de ZDP. Mas o que vem a ser Zona de Desenvolvimento Proximal? A ZDP nas palavras 

de Zanella (1999) consiste no campo interpsicológico, constituído na e pelas interações sociais em 

que os sujeitos se encontram envolvidos com problemas ou situações que remetam à 

confrontação de pontos de vista diferenciados. E que interações são essas? Podem ser tanto 

interações adulto/criança, interações de pares ou mesmo interações com um interlocutor ausente: 

o que caracteriza a ZDP é a confrontação ativa e cooperativa de diferentes compreensões a 

respeito de uma dada situação. E qual o resultado dessa interação? Pode ser tanto o avanço como 

o retrocesso no desenvolvimento pois, qualquer que seja o resultado, este depende, 

fundamentalmente, do contexto social e do nível de confiança dos sujeitos envolvidos quanto aos 

seus pontos de vista. 

Vygotsky (1984), preocupa-se essencialmente com a aprendizagem e a influência do 

ambiente social e cultural nos processos de aprendizagem. Para ele, segundo Cachapuz; Praia; 

Jorge, (2004) a direção essencial do desenvolvimento não vai do individual para o social, mas do 

social para o individual. De um processo de natureza interpessoal passa-se progressivamente para 

um processo de natureza intrapessoal. Sem deixar de reconhecer a importância fundamental da 

atividade individual (solidão), destaca que o indivíduo progride pela apropriação da cultura 

através das interações sociais (amizade), cuja vivência favorece a sua interiorização (repetição). Tal 

interiorização corresponde à reconstrução interna de uma operação externa e, nesse sentido, para 

Vygotsky (1984), o desenvolvimento é uma sócio-construção. Segundo Cachapuz; Praia; Jorge, 

(2004) a influência positiva das interações sociais nas aprendizagens cognitivas foi 

experimentalmente demonstrada pelos investigadores da corrente Psicologia Social, 

particularmente no que respeita ao papel do conflito sociocognitivo no êxito das interações 

mostrando a importância dos confrontos entre pares.  

Vygotsky (1984) considera que o conflito se gera num processo de interação social sendo 

resultante de um confronto entre ideias de diferentes sujeitos, o que lhe confere uma dimensão 

interpessoal, chamando-lhe então conflito sociocognitivo. Para Vygotsky (1984), segundo 

Cachapuz; Praia; Jorge, (2004) a atividade do sujeito é fundamental, enquanto processo de 

transformar o meio mediante o uso de instrumentos, destacando dois tipos de mediadores: as 

ferramentas que atuariam diretamente sobre os estímulos e os signos ou símbolos que modificam 

o próprio sujeito e, através deste, os estímulos. 
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Segundo Cachapuz; Praia; Jorge, (2004) em termos mais específicos, a aprendizagem 

passa a ser uma condição de desenvolvimento desde que se situe na designada “zona de 

desenvolvimento proximal” (ZDP) e que representa a diferença entre aquilo que o aluno é capaz 

de resolver por si só (solidão) e aquilo que ele só é capaz de fazer sob a orientação de outros, 

professor ou colegas mais capazes (amizade). Para Vygotsky (1984) a instrução de qualidade é 

aquela que precede o desenvolvimento. Segundo Moreira (1999), a ZDP é um construto central 

na teoria da mediação de Vygotsky (1984) e representa uma medida do potencial de 

aprendizagem; representa a região na qual o desenvolvimento cognitivo ocorre; é dinâmica, e está 

constantemente mudando. Finalmente Cachapuz; Praia; Jorge, (2004) afirmam que o limite 

inferior da ZDP é fixado pelo nível real de desenvolvimento do aprendiz. O superior é 

determinado por processos instrucionais, no ensino formal ou informal. 

Portanto não há dúvidas de que de fato, a amizade coopere para o desenvolvimento 

intelectual do estudante. E certamente um ambiente propício para a amizade no ensino EaD são 

os fóruns propostos no AVA. Alí alunos se conhecem, interagem, e ainda contam com a 

contribuição de tutores/docentes. 

 

3. Considerações finais 

 

É realmente deslumbrante a maneira como pensadores se desdobram na produção do 

conhecimento. A maneira como humanos lutam para que um problema matemático seja 

resolvido, uma ciência seja revelada, uma nova fórmula provada. É digno de confiança, 

admiração, louvor, aqueles que lutam pelo ensino, lutam por novas descobertas. Lutam por uma 

maneira nova de fazer algo que sempre foi feito num modelo antigo. O ensino EaD via internet 

foi uma porta aberta com uma metodologia que tem revolucionado o mercado educacional. 

Maneira nova de fazer algo antigo. 

O objetivo deste trabalho foi investigar a maneira que o aluno EaD se apropria do 

conhecimento. Buscou-se refletir a respeito do que fazer de modo prático para internalizar novos 

conteúdos. E ainda procurou-se analisar como potencializar o processo de ensino/aprendizagem 

no AVA. Ao trilhar o caminho para construção do conhecimento, descobriu-se que o aluno se 

apropria do conteúdo através do tempo em solidão dedicado aos estudos no AVA. A 

potencialização do processo de ensino/aprendizagem no AVA acontece através de uma postura 

de comprometimento por parte do aluno.  

Viu-se que dentro desse comprometimento a repetição e o esforço são mola mestra que 

impulsionam o aluno ao aprendizado. Conclui-se que de tanto repetir e esforçar-se o aluno 
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adquire o tal sonhado e almejado conhecimento. Conclui-se ainda que a amizade tem lugar sólido 

na construção do intelecto. Um amigo feito no AVA através do fórum é capaz de auxiliar e muito 

no crescimento e aprimoramento intelectual. Afinal de contas, ninguém é uma ilha. E o amigo 

capta o que o outro secreta. Pois o conhecimento se da quando bocas e mentes se juntam. 

Conclui-se também que a Zona de Desenvolvimento Proximal veio reforçar estes 

princípios do aprendizado através da solidão, repetição e amizade. A ZDP revelou a importância 

fundamental da atividade individual (solidão). E mostrou que o indivíduo progride pela 

apropriação da cultura através das interações sociais (amizade), cuja vivência favorece a sua 

interiorização (repetição). Dessa maneira conclui-se que a aprendizagem passa progressivamente 

de um processo de natureza interpessoal para um processo de natureza intrapessoal. Ou seja, 

através da interação social vai-se assimilando os conteúdos. Se a educação acontece numa rede 

tecida a muitas mãos. Que venham mais conhecimentos, estudos, bocas, mentes, e braços que se 

abraçam e se unem na construção de uma educação que faça valer a pena. Sempre na busca por 

ser um pouco mais. 

Somos projetos inacabados onde sempre haverá espaço para mais. Por isso, espera-se que 

esta pesquisa venha contribuir para a sistematização de estudos mais aprofundados em torno de 

como se da o aprendizado. E que a sociedade venha desfrutar deste caminho percorrido em 

direção à intelectualidade. E que mais pesquisas sejam feitas na busca por sistematizar o 

conhecimento explorando outros meios de adquirir intelectualidade.  
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Resumo 

 
O artigo tem como objetivo lançar luz ao comportamento ético dos Governos nas tomadas de decisões 

dentro da agenda pública. O arranjo se desenvolve a partir do termo política pública, tendo como pano de 

fundo a “Ética” e o “Poder”. Portando, como motivação inicial desencadeiam-se três perguntas condutoras: o 

que seria um poder razoável para um Presidente? Qual é o limite do poder do Presidente? E por fim, qual a 

relação entre o limite de poder dado a um Governo e o resultado esperado dos seus objetivos e 

comportamento? Trata-se de um ensaio com metodologia qualitativa.  

 

Palavras-chave: Política Pública. Ética. Governo. 

 

1. Introdução 

 

Recentemente, quando discursava sobre o limite e responsabilidade dos Municípios, 

Estado e União na “XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios”, o então ministro 

da Economia Paulo Guedes criticou o excesso de poder que tem os Presidentes da 

República, se referindo ao poder financeiro e político. Em suas palavras o então 

Economista exemplificou, dando a entender, o fato do Governo poder, inclusive, fornecer 

benefícios com base em decisões pessoais: 

 
Vocês vêm como um presidente torce por um time, o Corinthians, por exemplo, 

e surge um estádio, surge um estádio; ele gosta de dois países como Venezuela e 

Cuba e surge uma joint venture, um financiamento com a Venezuela para fazer 

a refinaria em Pernambuco, é, ele gosta de 20 bilhões e a refinaria não ficou em 

pé; surge um porto em Cuba, ele gosta de um ou dois empresários, BNDS 

recebe 500 bilhões passa 10 bilhões para esse empresário, esse empresário vira o 
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maior empresário de proteína animal do planeta. (Transcrição minha, discurso 

de Paulo Guedes na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios no dia 09 

de abril de 2019)1. 

 

O discurso do Ministro permitiu refletir sobre inúmeras situações éticas na política 

pública brasileira, principalmente, no que tange as pautas da agenda pública e a 

responsabilidade ética dos governantes e gestores diante do poder que lhes são confiados. 

O que permite, em certa medida, questionar: o que seria um poder razoável para um 

Presidente? Qual é o limite do poder do Presidente? E por fim, qual a relação entre o limite 

de poder dado a um Governo e o resultado esperado dos seus objetivos e comportamento? 

Entende-se que pensar sobre as respostas a esses questionamentos possibilitaria 

uma reflexão aguçada sobre o comportamento ético daqueles que nos representam. 

Corroborando com a proposta deste ensaio que consiste em trazer à baila o 

comportamento ético dos Governos nas tomadas de decisões dentro da agenda pública, 

tendo como pano de fundo o “Poder”. O que nos remete as palavras do ministro Paulo 

Guedes, cujo discurso infere que “Nenhum Presidente pode ter tanto poder, o poder tem 

que ser limitado e bem centralizado” 2.  

Dado o contexto e a proposta do artigo, exibiremos aqui os termos políticas 

públicas e ética, bem como o arranjo político nas tomadas de decisões dentro da agenda 

das políticas públicas, perpassando pelo – desejado e sonhado por muitos – o “Poder”. 

 

2. Políticas Públicas e Governo 

 

Para falar de Políticas Públicas é importante ressaltar as considerações de Gobert e 

Muller (1987) que definem como sendo o “Estado em ação”, o Estado executando projetos 

na sociedade, sendo todas as atividades que partem do Estado e a forma como são 

executadas pelo governo na solução de problemas públicos de ordem política, econômica e 

social.  

As principais características das Políticas Públicas, referem-se a “regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade”, sendo também, 

“mediações entre atores da sociedade e do Estado”. Logo, são “políticas explicitadas, 

                                                             
1 Paulo Guedes discursa para 4000 prefeitos e é intensamente aplaudido em evento em Brasília - 09/04. 
 Acesso: 12 de abril de 2019, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Td9FoW3YDu8>. 
2 “Discurso de Posse do Ministro Agnelo Queiroz – I parte”, 3 de janeiro de 2003. In: BRASIL. Ministério 
do Esporte. Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/43966-
discurso-de-posse-do-ministro-agnelo-queiroz--parte-i>. Acesso em: 15 abr. 2019. 
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sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) 

que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos” 

(TEIXEIRA, 2002, p. 2).  

Para Secchi (2013, p. 2), “uma política pública possui dois elementos fundamentais: 

intencionalidade pública e resposta a um problema público”. Observa que tanto a 

intencionalidade quanto o problema a serem resolvidos tem que ser de ordem pública. 

Dessa forma Secchi reforça o argumento dizendo que “a razão para o estabelecimento de 

uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como 

coletivamente relevante”. 

Logo, o problema além de ser público tem que ser relevante. Neste sentido, 

recordamos como exemplo, um episódio ocorrido imediatamente no início do mandato do 

Presidente Lula, em 20033. Quando o então representante, eleito pelo povo, assume a 

iniciativa dar um novo formato as políticas de esportes no Brasil e nomeia uma Pasta 

especifica para esta área: eis que surge o Ministério do Esporte4.  

O comportamento do Presidente, em certa medida ousado, chamou a atenção e 

embora o Governo tivesse implantado e renomeado alguns programas sociais, não foram 

suficientes para ofuscar a surpreendente dedicação disponibilizada ao futebol, em um país 

com alto índice de pobreza absoluta e inúmeras precariedades.  

  Conforme se observa nas palavras do Ministro Agnelo Queiroz no seu discurso de 

posse, logo após ser escolhido e nomeado pelo então Presidente da República: "Pela 

primeira vez na história do Brasil, o Ministério do Esporte é uma Pasta específica, com 

foco único no desenvolvimento de uma política nacional de esporte e lazer"5. 

O comportamento e atitudes do Presidente geraram diversos debates na área 

acadêmica, principalmente no que tange as políticas sociais. Era mesmo de se perguntar se 

a decisão do Presidente tratava-se de uma intencionalidade pública e se era um problema 
                                                             
3 Para se familiarizar ainda mais com o tema, sugiro que leia o trabalho de Santos (2011), onde a autora 
aduz: “na perspectiva de analisar como o futebol figurou na agenda governamental no período do 
Governo Lula, reuniu documentos institucionais por meio de material produzido pela mídia impressa e 
publicados pela Assessoria de Comunicação do Ministério do Esporte (ME) em seu portal eletrônico. O 
intuito da ação foi identificar qual o princípio organizador dessa agenda, bem como os valores de noções 
que formam os termos do debate sobre as políticas esportivas nesse período governamental. Quais os 
atores que articulam neste contexto e seus desdobramentos para a formulação de políticas públicas 
relacionadas ao futebol”. (Santos, 2011, p. 70). 
4 Saiba mais sobre o tema lendo a dissertação de mestrado da autora Santos, Mariângela R. que aborda 
sobre “O futebol na agenda do governo Lula”. Acesso em: 15 abr. 2019. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9726/1/2011_MariangelaRibeiroSantos.pdf 
5 “Discurso de Posse do Ministro Agnelo Queiroz – I parte”, 3 de janeiro de 2003. In: BRASIL. Ministério 
do Esporte. Acesso em: 15 abr. 2019. Disponível em: 
<http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/43966-discurso-de-posse-do-ministro-
agnelo-queiroz--parte-i>.  
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relevante para aquela ocasião, mesmo levando em consideração todos os benefícios que o 

esporte possa trazer para uma sociedade. 

Ainda sobre o então Ministro, Agnelo buscou apresentar argumentos que 

justificassem o comportamento do Governo ressaltando que o esporte seria um 

instrumento de inclusão:  

 
[...] o esporte será neste Governo um poderoso instrumento de inclusão social, 

sobretudo para o universo de 32 milhões de crianças e adolescentes, de zero a 

dezessete anos de idade, que vivem hoje em situação de pobreza absoluta. É 

fato absolutamente comprovado que o ócio leva, entre outros males, à 

criminalidade e ao uso de drogas. Iremos ampliar o trabalho preventivo, através 

da difusão da prática esportiva6 (grifo meu). 

Dada à dinâmica complexa que permeia o estudo da implementação de uma 

política pública ou mesmo um programa social comportamental, precisamos 

estar atentos para posições determinantes e considerarmos que a implementação 

de programas sociais é compreendida por um permanente movimento 

composto por avanços, estagnações e retrocessos (ATHAYDE, 2009, p.70). 

 

O Presidente iniciava seu mandato e mesmo diante de “situações de pobreza 

absoluta” ele decidiu criar uma Pasta para o Ministério do Esporte. Esse seria um dos 

pontos que permite, mais uma vez, questionar em que medida o comportamento do 

governo pode ser caracterizado como sendo um comportamento ético. 

 

3. Ética e Governo 

 

Sabe-se que entre Estado e sociedade, as pautas nem sempre são facilmente 

acordadas. Em meio às negociações do que vai ou não para a pauta da agenda pública pode 

existir a incompatibilidade de interesses, não só entre a sociedade e os atores envolvidos na 

gestão de determinada política pública, como também entre os próprios gestores.  

Na ausência de “compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e 

as ações desenvolvidas”, caberá ao Governo com sua soberania “decidir o que fazer ou 

deixar de fazer” e seja qual for a sua decisão, ela refletirá diretamente na vida da sociedade. 

(TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

                                                             
6 “Discurso de Posse do Ministro Agnelo Queiroz – I parte”, 3 de janeiro de 2003. In: BRASIL. Ministério 
do Esporte. Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/43966-
discurso-de-posse-do-ministro-agnelo-queiroz--parte-i>. Acesso em: 15 abr. 2019. 
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Lembrando que, embora o Governo tenha soberania, ele representa o povo pelo 

qual emana o seu Poder. Logo, o poder soberano disponibilizado ao Governo, precisa 

considerar que as suas decisões tenham sempre como base um comportamento ético, em 

prol do bem-estar da sociedade que o elegeu.  

Ressalta-se aqui um dos questionamentos condutores deste ensaio, no qual se 

examina “a relação entre o limite de poder dado a um Governo e o resultado esperado dos 

seus objetivos e comportamento”. 

Conforme Alencatro (2013, p. 36) “desde a Grécia antiga diversas teorias têm sido 

formuladas para exemplificar o comportamento ético do ser humano. São formulações que 

surgem em diversas épocas e sociedades como resposta aos problemas trazidos pelo 

comportamento das pessoas”.  

Daí Sang e Silva (2009) destacar que: “Conhecer alguns pontos fundamentais sobre 

a ética não é apenas uma questão acadêmica ou restrita a alguns momentos em que a 

sociedade discute mais calorosamente – por exemplo, os problemas éticos na política – mas 

é também uma necessidade para a conveniência social” (SANG e SILVA, 2009, p. 14). 

É comum observar o uso do termo “ética” como sendo sinônimo do termo 

“moral”, mesmo que se tratando de conceitos distintos. Ética é “a ciência ou a filosofia da 

conduta humana”, e a moral se refere “à qualidade da conduta humana”. Mas, segundo 

Alonso, et al., (2006), ambos os termos “costumam ser usados como adjetivos de uma 

conduta: diz-se moral ou ética a conduta boa, e imoral ou antiética a conduta má” 

(ALONSO, et al., 2006, p. 3). 

Todavia, Sang e Silva (2009) relatam que, quando isso não ocorre há confusão entre 

esses termos. Assim, os autores definem ética “como o conjunto das práticas morais de 

uma determinada sociedade, ou então os princípios que norteiam estas práticas” (p. 13). 

No seu sentido mais amplo, Sá (2012, p. 3) revela que “a Ética tem sido entendida 

como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes”. Ainda segundo o autor, a 

ética: 

 
E envolve “os estudos de aprovação da ação dos homens e a consideração de 

valor como equivalente de uma mediação do que é real e voluntarioso no amplo 

das ações virtuosas.  

Encara virtude como prática do bem e esta como a promotora da felicidade dos 

seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas também avalia os 

desempenhos humanos em relação às normas comportamentais pertinentes.  
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Analisa a vontade e o desejo virtuoso do ser em face de suas intenções e atuações, 

quer relativos à própria pessoa, quer em face da comunidade em que se insere (SÁ, 

2012, p. 3-4).  

 

Sánchez Vázquez (1995, p. 12) defende que “a ética é a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade”, enquanto que Ernst Tugendhat (1996, 

p. 39) apresenta a ética como a “reflexão filosófica sobre a moral”, e nesta mesma linha 

Heemann (2001, p.10) sintetiza o termo em “ciência que tem por objetivo a moral”. 

Considerando os conceitos supracitados, cabe aqui questionarmos “o que seria 

considerando um comportamento ético de um Governo”, nos remetendo ao exemplo do Presidente 

Lula.   

Em parte, podemos analisar o comportamento do Presidente levando em 

consideração, também, a visão ética de John Stuart Mill (1960). Neste sentido, cabe então 

continuar os questionamentos: Em relação ao foco dado ao futebol, a sua atitude diante 

dos fatos era boa ou má? Essa foi uma boa ou má atitude diante de todo o contexto 

brasileiro?  

No tocante aos adjetivos “boa” e “má”, ao tratar da motivação utilitária da ética, 

John Stuart Mill (1960) “[...] sustenta que as ações são boas na proporção com que tendem 

a produzir a felicidade; e más, na medida que tendem a produzir o contrário da felicidade”. 

O autor explica a felicidade como sendo “o prazer e a ausência de dor” e a infelicidade 

como “a dor e a ausência de prazer” (MILL,1960, p. 29-30). 

Mas, a quem se destina essa felicidade? Se fosse pessoal, seria relativamente fácil. 

Era só pensar “se não me causa dor e me faz feliz”, posso tudo. Porém, a depender dessa falta 

de empatia, as consequências poderiam ser catastróficas.    

No entanto, é importante esclarecer que “O utilitarismo vê o bom como aquilo que 

é útil a maioria, tornando-se assim uma espécie de altruísmo ético, sempre admitindo a 

possibilidade do sacrifício individual a favor da coletividade” (grifo meu, ALENCASTRO, 2013, p. 

43).  

Diante das definições, surge mais uma reflexão: O que seria bom e útil para a maioria? 

Investimentos no Futebol ou na qualidade dos direitos assistenciais? 

 

4. Ciclo de Políticas Públicas  

 

Para Rodrigues (2016, p. 24), ao debater Políticas Públicas é preciso entender o 

conceito dentro do campo da política, como “forma de atividade ou de práxis humana” 
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ligada de forma íntima à noção de poder. Poder, para autora, se refere à “capacidade que o 

indivíduo (ou o Estado) tem de influenciar alguém ou fazer algo, que de outra forma, não 

faria”; e define Estado como:

[...] um conjunto de organizações públicas que interagem com determinada 

sociedade num território específico. As ações do Estado visam à execução de 

tarefas de interesse público, que realizam pela administração pública. (...) 

Governo, por sua vez, constitui-se de um conjunto de indivíduos que 

decidem sobre os rumos políticos de uma determinada sociedade. [...]. As

atividades da administração pública, definidas por atos de governo ou por 

lei, dão auxílio imediato no exercício do governo. Para enfrentarmos e 

tentarmos resolver nossos problemas públicos é preciso ter uma noção clara 

sobre o papel dos atores de decidem as políticas e desenvolvem ações 

estratégicas para atingir determinadas metas (grifo meu, Rodrigues, 2016, p. 24).

Assim, a relação entre Poder e Ética deveria estar no cerne das decisões da agenda 

pública do governo.

É importante ressaltar a existência de todo um processo para a elaboração das 

Políticas Públicas, perpassando por seis etapas, que vão desde a identificação do problema 

até a sua extinção, conforme figura 1:

Figura 1 - Ciclo de política pública, 

Fonte: Adaptado de Secchi, 2003, p.44.

De acordo com a figura 1, as fases consistem em:

 definir quais são os elementos do problema; 

 selecionar as prioridades (os conjuntos de problemas ou temas entendidos 

como relevantes); 

 apresentar as soluções ou alternativas com base nos objetivos e estratégias; 

Identificação 
do Problema

Formação da  
Agendas 

Formulação de 
Alternativas 

Tomada de 
Decisão

Implementa-
ção Avaliação Extinção
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 tomar a decisão de fazer ou deixar de fazer, ou seja, equacionar os interesses 

dos atores e decidir se enfrenta ou não um problema público;  

 executar as políticas;  

 analisar as ações tomadas no tocante a:  

I) eficácia - relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de 

um programa e seus resultados efetivos,  

II) eficiência - relação entre o esforço empregado na implementação e os 

resultados alcançados (ou seja, a melhor relação custo/benefício), e a  

III) efetividade - relação entre o programa e seus impactos e resultados 

(sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida - Arretche, 

2001);  

 e finalmente, a extinção ocorre quando o problema foi resolvido, quando os 

programas ou Leis foram avaliados como ineficazes, ou ainda quando o 

problema perdeu progressivamente a importância. 

 

É importante saber que em relação à gestão e a participação no âmbito das Políticas 

Públicas, é preciso identificar o que a sociedade está estabelecendo como prioridades na sua 

relação com o governo e o Estado (Queiroz, 2012). 

 

5. Considerações finais 

 

Este ensaio promoveu reflexões sobre o que seria um poder razoável para um 

Presidente, no sentido de que as decisões governamentais devem ser pautadas no interesse 

da Nação. O poder do Presidente deve limitar-se a intervir pelo povo. A relação entre esse 

poder e o resultado esperado dos objetivos não devem confrontar-se. O Governo deve 

exercer sua soberania dentro dos conceitos éticos e morais que evidenciam o Estado 

Democrático de Direito, pelo qual o povo legitima todo o poder político.  

Para que seja estabelecida a eficácia entre as ações de políticas públicas numa 

sociedade, faz-se necessário que o governo, além de identificar as premências, priorize o 

direcionamento dessas ações para o atendimento comum de forma a viabilizar mudanças 

que realmente beneficiem essa sociedade. Conclui-se que, nem sempre as decisões que 

envolvem as ações políticas trazem tal benefício por não estarem de todo fundamentadas 

no interesse da maioria. 
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Resumo 

 
Este ensaio visa entender a possibilidade e os benefícios que a utilização da modalidade de educação a distância, por 

meio de uma plataforma especifica, pode acrescentar aos cursos de formação de condutores de veículo automotor em 

todo o território nacional. Se encontra tramitando em Brasília projeto de lei que prevê esta possibilidade no módulo 

teórico da citada formação dos cidadãos. Assim realizando um levantamento teórico das possibilidades da modalidade 

de ensino via internet e conjugando o mesmo com as etapas exigidas pela legislação para a formação de um condutor 

busca-se, neste trabalho, entender a forma de adaptar o curso, que até agora acontece unicamente na modalidade 

presencial, para a modalidade a distância. Esta, por meio da internet, vem revolucionando o setor educacional nos 

últimos anos tornando o acesso ao conhecimento mais inclusivo e eficiente. Esta realidade se constrói em torno das 

tendências comportamentais e do acesso massivo que a população, de forma geral, tem a tecnologia. Este fato se torna 

mais evidente ainda ao analisar a faixa etária dos jovens que passam por este processo formativo para obter sua primeira 

habilitação. A correta utilização de todas as ferramentas disponíveis nas plataformas de EAD assim como o devido 

planejamento e elaboração dos materiais pedagógicos seguindo as matrizes curriculares dos cursos em questão são 

elementos que definem um caminho de resultados eficientes nesta direção. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Formação de condutores. Tecnologias educacionais. Inovação. 

 

1. Introdução 

 

Tradicionalmente, o curso teórico para a obtenção da primeira habilitação em todo o 

território nacional deve ser realizado em Centros de Formação de Condutores de forma presencial 

assistindo as aulas durante 14 dias cursando 4 horas aulas diariamente. Aprovado recentemente, e 

de forma conclusiva, na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados o Projeto 
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de Lei 1128/2015, do deputado Alfredo Nascimento que trata da possibilidade de realizar o curso 

teórico para a obtenção da primeira habilitação (CNH – Carteira Nacional de Habilitação) 

integramente a distância e por meios digitais vem gerando diferentes discussões entre os que são a 

favor ou encontra da utilização deste tipo de tecnologias. 

A possibilidade de realizar o mesmo na modalidade EAD, pela internet, permitirá que 

cidadãos de toda a federação consigam realizar este curso em um período menor de tempo, sem 

precisar se deslocar a uma auto-escola e ainda no conforto de seus lares, escritórios ou em qualquer 

local com um computador ou até um smartphone com acesso à internet. 

Para a realização do presente estudo foram utilizados vários autores. Entre eles Moran e 

Valente (2011) trazendo o contraponto existente entre educação presencial e a distância, Mill (2015) 

apresentando as vantagens de um modelo blended learning, por outro lado Alves Soledade (2015) 

destacando a importância do designer instrucional na criação e desenvolvimento dos materiais 

pedagógicos e por fim, Novaes (2011) interpretando o comportamento dos nativos digitais. 

 A educação a distância é uma realidade concreta no amplo âmbito educacional brasileiro. 

Realizando um recorte mais especifico na área de educação para o trânsito se vislumbra a 

possibilidade legal da realização do curso teórico para a obtenção da primeira habilitação na 

modalidade a distância. 

Para a maior compreensão do tema este trabalho foi dividido em quatro sessões. Na 

primeira se apresenta a legislação pertinente que regulamenta este tipo de cursos. Já na segunda 

sessão se vislumbra um possível modelo pedagógico de implementação nesta dinâmica educacional. 

Na sessão três se discute a respeito da importância de um tratamento adequado na hora de planejar 

e elaborar os materiais pedagógicos. Na última e quarta sessão se discute o conceito de nativo digital 

como um factível usuário deste tipo de tecnologia. 

Dentro deste setor, existem vozes a favor e contra esta nova visão. Os que são a favor 

defendem a eficiência comprovada neste tipo de modalidade. Os que se posicionam contra, 

explanam que jamais este formato alcançará a eficiência de uma aula presencial. Pesquisas 

comportamentais, assim como teóricos que estudam tendências educacionais, afirmam que a 

geração mais jovem, que precisamente é a que procura este tipo de cursos, tem um relacionamento 

íntimo com a digitalidade e se torna preciso avaliar as novas formas de aquisição do conhecimento 

que tornarão mais eficiente o processo ensino-aprendizagem junto a este universo. 

Percebe-se claramente que o setor se encontra ante uma mudança de paradigma. 

Precisamente esta dicotomia conceitual entre os que apoiam a ideia e os que não é um forte indício 

desta quebra de paradigma e deste fato deriva a importância da pesquisa deste assunto tanto para 

o mercado, para a sociedade e para a academia. 
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Ante a existência desta possibilidade, será que esta nova modalidade reunirá as condições 

teórico e técnicas necessárias para o aprendizado, por parte dos futuros condutores, das questões 

teóricas concernentes a primeira habilitação para a condução de veículo automotor? Este é o 

problema que este trabalho propõe pesquisar. 

Os cursos oferecidos em ambientes virtuais de aprendizagem, na modalidade de ensino a 

distância, com foco nos conhecimentos teóricos necessários que um cidadão precisa adquirir para 

assimilar os conceitos básicos da direção veicular e assim aprovar na prova teórica do Detran, como 

um dos requisitos para a obtenção da primeira habilitação para a condução de veículo automotor, 

podem reunir as condições pedagógicas ideais para que o processo ensino aprendizagem seja 

completado de forma eficiente e responsável.  

 

2. Legislação pertinente 

 

A formação e habilitação de condutores no Brasil é regulamentada pela Resolução nº 168, 

de 14 de dezembro de 2004 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece 

normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 

realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, 

especializados, de reciclagem e dá outras providências. Nesta legislação se estabelece de forma clara 

e objetiva o roteiro de avaliação e formação que o candidato a obtenção da CNH, Carteira Nacional 

de Habilitação, deverá se submeter. Este rito consta das etapas que devem ser executadas na ordem 

especificada a seguir: 

 

1. Avaliação Psicológica 

2. Exame de Aptidão Física e Mental 

3. Curso Teórico-técnico 

4. Exame Teórico-técnico 

5. Curso de Prática de Direção Veicular  

6. Exame de Pratica de Direção Veicular 

 

Este trabalho visa identificar se a concepção de um curso específico junto a 

disponibilização deste, em uma plataforma de educação a distância, reunirá as condições necessárias 

para garantir a qualidade de ensino exigida para que os candidatos sejam aprovados na prova teórica 

que consta no ponto 4 do rito antes citado e realizada pelos DETRAN´s de toda a federação 

brasileira.  
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Este curso, na modalidade a distância, cumpriria com a exigência do ponto 3 da lista antes 

estipulada. Neste ponto torna-se importante lembrar que o Projeto de Lei 1128/2015 trata da 

possibilidade de realizar o curso teórico para a obtenção da primeira habilitação integramente a 

distância e por meios digitais. 

 

3. Modelo pedagógico 

 

Analisa-se o modelo pedagógico que poderia ser aplicado a partir da junção entre o curso 

teórico a distância e o curso prático presencial, ambos obrigatórios, vislumbra-se o modelo de 

blended learning denominado também como hibrido. Mill (2015) esclarece que “podemos entender 

o blended learning como uma nova roupagem para a noção do semipresencial; obviamente esta 

releitura vem carregada das muitas possibilidades criadas pelas tecnologias digitais de informação e 

comunicação”. 

O primeiro item que deverá ser levado em conta nesta direção e a aplicação do conceito de 

educação a distância no qual o aluno, chamado de aprendiz de acordo com a legislação, neste caso, 

“é o centro do processo: é claro que há docentes (professores e tutores) e tecnologias compondo 

o processo de ensino-aprendizagem e apoiando o estudante, mas importa, antes, se o educando 

está aprendendo” (MILL, 2015, p. 9). 

Assim, o autor sugere que a formação e aquisição do conhecimento acontece de forma 

compartilhada entre o aprendiz e o professor estendendo-se a toda a equipe multidisciplinar que 

forma parte do projeto. Aqui, vale destacar a importância que os CFC´s, Centros de Formação de 

Condutores, ocupariam nesta dinâmica educacional proposta. Eles seriam atores de suma 

importância no processo.  

O cidadão contrataria os serviços educacionais junto a estas empresas, da mesma forma 

que acontece hoje na modalidade integralmente presencial. Na versão blended o aprendiz receberia 

um login e senha para acessar a plataforma. Assim ele poderia dar início aos estudos com os 

materiais disponibilizados no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Este ambiente no qual o 

aluno navegaria, seria exclusivo daquele CFC que assim teria controle total sobre as atividades 

realizadas por este aprendiz no sistema. A tutoria, se realizaria dentro do sistema por um instrutor 

teórico, figura já existente nestas autoescolas (denominação popular dada aos CFC´s). Assim as 

dúvidas seriam esgrimidas por profissionais totalmente capacitados e habilitados, colocados à 

disposição por cada empresa.  
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4. Conteúdos e materiais pedagógicos 

 

A legislação antes citada é muito clara ao definir os conteúdos que devem ser trabalhados 

de forma obrigatória para tal formação. Estes são: 

 

 Legislação de trânsito 

 Direção defensiva 

 Noções de primeiros socorros 

 Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e de Convívio Social no Trânsito 

 Noções sobre Funcionamento do Veículo de 2 e 4 rodas 

 

Também ficam claramente estipulados os subtítulos que farão parte deste conteúdo. Desta 

forma, a atividade de elaboração dos conteúdos para a apostila digital, por parte da equipe 

multidisciplinar que elabore dita plataforma de EAD possuirá um roteiro perfeitamente 

organizado. Desta forma, a proposta busca ter total ancoragem legal cumprindo com os requisitos 

estipulados pelos órgãos de trânsito competentes. Um dos pontos cruciais que assegurarão a 

eficiência de um ambiente virtual de aprendizagem, e portanto, a qualidade necessária objetivada 

por este trabalho se encontra no desenho instrucional.  Uma plataforma de educação a distância 

não deve ser interpretada apenas como uma digitalização dos materiais didáticos impressos, neste 

caso, as apostilas utilizadas nos cursos presenciais nos centros de formação de condutores.  

A respeito da função do designer instrucional Alves, Soledade (2015, p.11) citam que: 

 
O designer instrucional, tem a responsabilidade de estabelecer todo o processo de 

planejamento do curso a ser desenvolvido, que conta com a análise de conteúdos, 

elaboração de atividades, aplicação de estratégias educacionais adequadas ao tipo de curso 

a ser desenvolvido, definição de sistemas de avaliação, métodos e materiais didáticos em 

geral. 

 

Verifique-se nestas linhas que a concepção, elaboração e disponibilização dos materiais 

didáticos no ambiente virtual são de responsabilidade de uma série de profissionais que devem 

estar envolvidos e comprometidos com tal projeto educacional. A respeito de desenho instrucional 

as autoras ainda explicitam: 

 
Falar em design instrucional, assim como falar em objetos de aprendizagem, remete a 

uma visão transdisciplinar em relação a todas as áreas do conhecimento, partindo do 
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princípio básico de que é necessário elaborar materiais didáticos que atendam a uma 

grande diversidade de alunos. Portanto, padronizar procedimentos na elaboração de 

materiais educacionais é desconsiderar as particularidades de cada tema e do público-

alvo. (ALVES, SOLEDADE, 2015, p.10) 

 

Destaca-se também que visando o controle permanente que os CFC´s assim como os 

órgãos terão sobre as atividades dos alunos as apostilas deverão estar disponíveis em duas versões. 

Primeiramente em formato PDF com a possibilidade de realizar o download para os estudos e 

consultas pertinentes. Em segundo lugar este mesmo material deve estar disposto no corpo do 

AVA em HTML com todos os recursos de interação possíveis. Esta ação permitirá que os tutores 

consigam acompanhar, de forma certeira, todas as movimentações que o aluno realizar no 

ambiente, sabendo exatamente as páginas da apostila consultadas pelo aprendiz. As empresas que 

desenvolverão ditas plataformas deverão possibilitar este tipo de tecnologia. Além das apostilas o 

aluno deverá encontrar em estes ambientes todos os tipos de elementos pedagógicos que venham 

a enriquecer o processo ensino-aprendizagem como vídeos, gamificação e e-books entre outros 

tipos de materiais. Neste sentido Neder, 2003 afirma que o diálogo entre professores, alunos e 

conhecimento, nos ambientes de educação a distância, se dá através dos materiais didáticos e que 

estes devem ter coerência com as pressupostas pedagógicos assim como com as matrizes 

curriculares do curso em questão. 

 

5. Geração de nativos digitais 

 

Se torna necessário realizar uma leitura, do ponto de vista comportamental, do perfil do 

público que adquire este tipo de cursos. Os cidadãos brasileiros podem realizar o curso para 

obtenção de sua primeira habilitação a partir dos 18 anos. Neste universo, a maior parte de quem 

realiza o curso, possuem entre 18 e 25 anos de idade. Logo são jovens totalmente digitalizados, em 

sua grande maioria e com um comportamento digital acentuado.  

Novaes (2011, p.9) define como nativos digitais os alunos jovens que frequentam os 

ambientes de estudo em todos os níveis e esclarece algumas características deste nicho, “estão 

conectados a objetos e a tecnologia é uma extensão de seu cérebro, preferem receber informação 

rapidamente e de múltiplas fontes, preferem trabalhar com som e vídeo, ao invés de texto”, 

percebe-se que existem parâmetros comportamentais bem específicos que orientam no sentido dos 

benefícios que a utilização de tecnologias para a educação a distância podem acarretar a este tipo 

de processo educacional.  
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O autor ainda completa “preferem acesso randômico a informação multimídia hiperligada, 

preferem interagir simultaneamente com muitos, são adeptos do coletivo, preferem aprender coisas 

que são relevantes, instantaneamente uteis, lúdicas e divertidas (Novaes, 2011, p.9). 

Encontra-se neste ponto um paralelo entre a maior parte do público que adquire os serviços 

de uma auto-escola para a realização do curso para obter a primeira habilitação, identificados, de 

acordo com Novaes, como nativos digitais e a proposta de cursar a parte teórica na modalidade 

EAD. Não tem como ser indiferentes a esta realidade  

É importante colocar nesta instância que não existirá a obrigatoriedade, de acordo com o 

projeto de lei, de realizar o curso na modalidade EAD. A modalidade presencial continuará sendo 

oferecida e a decisão será do cliente de cada CFC. Da mesma forma este projeto não visa a 

obrigatoriedade da existência do curso em todos os CFC´s. Esta será uma opção mercadológica de 

cada um. 

O que está previsto no projeto, da mesma forma que acontece hoje nos cursos de 

reciclagem de condutor infrator na modalidade a distância, é um estrito processo de homologação 

das plataformas e seus conteúdos, tanto no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, 

em primeira instância, como nos DETRAN´s, Departamentos Estaduais de Trânsito em segunda 

instância. 

 

6. Considerações finais 

 

O universo educacional brasileiro se encontra ante uma quebra de paradigmas com a 

proliferação das tecnologias da informação se inserindo na vida de uma boa parte da população do 

país. Este contato tecnológico vem modificando comportamentos e formas de relacionamento 

com o conhecimento em todas as faixas etárias mas, principalmente, nos mais jovens que 

desenvolvem uma intimidade maior com aspectos digitais. 

Por outro lado, a educação através de plataformas digitais vem se desenvolvendo de forma 

amplia inovando nas metodologias de ensino em todos os níveis, cursos de graduação, pós-

graduação, treinamento empresarial, cursos livres e tantos outros. 

Historicamente, as câmaras legisladoras da nação acompanham as novas tendências da 

sociedade modificando e até criando leis que adaptem o cotidiano das pessoas a nova realidade. 

São inúmeras as provas da eficiência das plataformas de EAD quando estas nascem de um 

profundo planejamento que leve em conta as melhores metodologias a ser utilizadas de acordo 

com o perfil de cada curso.  
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Se desprende deste trabalho uma afirmação a respeito dos inúmeros benefícios que a 

utilização da modalidade de educação a distância pode trazer para a formação dos novos 

condutores de veículos em todo o território nacional. Entende-se que a utilização inteligente deste 

tipo de tecnologia pode estabelecer um relacionamento formativo, motivacional e conscientizador 

que se estende muito além do curso específico podendo até manter contato permanente ao longo 

do tempo com os aprendizes que já tenham realizado o curso e obtido sua primeira habilitação. 
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Resumo 

 
Este artigo se preocupou em colocar em discussão se aspectos da Síndrome de Burnout podem ser identificadas nos 

funcionários e/ou servidores públicos do hospital das clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o HC-

UFPE, independente destes exercerem suas atividades na área administrativa ou assistencial. Nessa breve discussão 

se põe em reflexão a necessidade de investimento na qualidade de vida dos trabalhadores como estratégia 

organizacional no sentido de buscar minimizar os estresses causadores de diversas patologias, entre elas a Síndrome 

de Burnout, indica que esse tipo de adoecimento já é inclusive tipificado no Código Internacional de Doenças - 

CID, bem como questiona as práticas e/ou modelos de gestão aplicados em cenários de calmaria se servem e 

imprimem a mesma eficiência em momentos de crises econômicas e/ou períodos de recessão longos, como o atual. 

 

Palavras-chave: Crise econômica mundial. Burnout. Administradores públicos. Hospitais universitários. 

 

1. Introdução  

 

Este artigo tem como importância descrever aspectos da Síndrome de Burnout nos 

servidores e/ou funcionários do Hospital Universitário Professor Romero Marques de 

Pernambuco (mais conhecido como Hospital das Clínicas da UFPE, análise pertinente a área da 

gestão, com ênfase na área de saúde.  

O convite a pensar sobre a síndrome de Burnout como uma possível causa ao 

absenteísmo, associado ao estresse laboral, é a proposta deste artigo. Presume-se que apesar de 

ser uma doença antiga, atinge a modernidade com mais ênfase, devido as complexidades das 

relações institucionais, bem como dos desafios impostos pela aldeia global, interligada pelas redes 

sociais.  
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Apesar dessa síndrome ser um assunto bem antigo, atualmente a doença começou a ter 

uma grande repercussão no ambiente organizacional. O mundo do trabalho vive em constantes 

transformações, e os anos recentes têm obrigado as instituições a implantarem uma série de 

modificações em suas práticas de trabalho e modelos de gestão.  

O ritmo acelerado imposto pelo mercado, torna praticamente impossível a sobrevivência 

de qualquer tipo de organização que não consiga se adaptar rapidamente às condições do 

ambiente externo. 

Neste cenário, o ser humano, muitas vezes exige muito mais de si mesmo do que poderia, 

auto destruindo-se física e emocionalmente, passando por um processo denominado stress, que 

foi considerado o maior vilão da atualidade na primeira década do século XXI, segundo o 

estudioso Limongi-França (2009), causando várias doenças físicas e psicológicas, e uma das 

consequências do stress é a síndrome de Burnout.  

Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico que se caracteriza pelo esgotamento físico, 

mental e psíquico do indivíduo, e necessariamente essa pressão não se limita a pressões externas, 

pode e normalmente ocorre o sofrimento causado na pessoa, por ela própria. Esse transtorno se 

desenvolve devido ao acúmulo de estresse no trabalho, por exemplo. De acordo com 

Organização Mundial de Saúde – OMS, é considerada uma doença ocupacional, registrada no 

grupo V do CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde. Também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. 

Essa síndrome é uma doença originada do alto nível de stress, podendo causar impactos 

negativos ao ser humano. Vários pesquisadores como Everly (1995); R.S. Lazarus (1994); Wright 

& Cropanzano (2007); Manian & Parati (1987), apontaram consequências negativas no exercício 

físico (DI MARTINO,1992; MANCIA & PARATI (1987) e mental, Myres (1995) do indivíduo, 

assim descreveram como situações estressoras podem contribuir para o aparecimento de doenças 

psicossomáticas como, por exemplo, a síndrome de Burnout. 

A competividade de mercado, recessão econômica, as aceleradas inovações tecnológicas, 

bem como a evolução nos modos de gestão e de produção requerem qualificação e capacitação 

constante dos trabalhadores. Diante deste cenário, as competências dos trabalhadores passam a 

ser mais cobradas, o que muitas vezes influencia para que o ambiente se torne mais inseguro e 

doentio. Face a isso, buscar soluções de qualidade de vida e de bem-estar físico e psíquico 

tornou-se estratégia organizacional, representando um requisito básico para performance dos 

colaboradores. 



46

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - maio de 2019 - Vol. 5. N. 18 

 

 

Quando se desassocia o trabalho da qualidade de vida, é possível perceber que “[...] a 

normalidade é frequentemente conquistada a custo de certas patologias somáticas” (DJOURS, 

1994, p.122). 

Outros como Maium (1996), Barona (1996), Aubert (2001), e vários autores demonstram 

a importância da Síndrome de Burnout, dando assim suas contribuições para uma reflexão sobre 

o tema. Freudenberger e Richelson (1980), colocam a síndrome de Burnout “[...] como fruto de 

situações de trabalho, notadamente nos profissionais que têm o objeto de trabalho o contato com 

outras pessoas”. 

Tal interesse pela pesquisa foi motivado pelo alto nível de stress identificado no cotidiano 

dos servidores e funcionários do HC-PE, por vezes dificultando a produtividade, podendo ser a 

causa do elevado índice de faltas ou atrasos injustificados ao trabalho, comumente denominado 

de absenteísmo. 

O grande desafio é analisar se é possível identificar os aspectos da Síndrome de Burnout 

no contexto hospitalar, independente de o trabalhador estar exercendo suas atividades na área 

administrativa ou assistencial.  E sendo possível identificar, avançar e buscar entender que 

benefícios o HC-PE pode ter em adotar técnicas e ações de Qualidade de Vida no Trabalho - 

QVT e prevenir a Síndrome de Bournout trabalhando na prevenção de outras doenças 

psicossomáticas? E quais ferramentas podem representar eficácia para o desenvolvimento dos 

servidores e melhor desempenho em suas atividades? Assim, é um convite a pensar sobre causas, 

consequências e soluções para que tenhamos ambiente produtivo e saudável. 

 

2. A crise e o adoecimento do administrador 

 

O mundo já passou por diversas crises, e na história recente da humanidade uma crise 

financeira foi desencadeada nos USA (2007), e tal qual um efeito dominó saiu atingindo diversos 

outros países da zona do euro, tais como: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, bem como 

de outras áreas do mapa mundi, atingindo também o Brasil, apesar de em 2008, no auge da crise, 

o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva quando questionado sobre a recessão que 

assolou o mundo, ter declarado:  “Lá (USA) ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma 

marolinha que não dá nem para esquiar” (SANTOS DA SILVA, p.153).  

Como vimos, infelizmente, a premonição, do mesmo, estava totalmente equivocada, pois 

no ano seguinte a essa declaração, segundo o IBGE (2017), o índice de desemprego no Brasil 

subiu 18,5%, levando ao acúmulo recente de 13 milhões de desempregados. 
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Neste cenário, de insegurança e medo, os que conseguiram permanecer empregados, 

mesmo sem terem garantido, minimamente, sequer a reposição inflacionária, do período, em suas 

remunerações, como por exemplo os servidores públicos ou funcionários da iniciativa privada de 

áreas menos afetadas pela crise, podem ser considerados heróis da resistência.  

E, deste modo, foram aprendendo a conviver com as dificuldades impostas pelo desafio 

econômico mundial, que igualmente devastador atingiu o Brasil imprimindo efeitos severos a 

economia. Assim, este artigo tem o objetivo de despertar a necessidade de despertar o interesse 

em investigar as angústias dos administradores públicos, especialmente aqueles que trabalham em 

hospitais, quando cada centavo é importante para garantir condições mínimas de atendimento 

gratuito, e de qualidade, aos que mais necessitam. 

Mediante o cenário esboçado, até aqui, o colunista Gean Silva (2012), questiona: Qual o 

papel do Administrador diante da crise atual? Sinalizando ele próprio algumas atitudes necessárias 

aos administradores para não sucumbirem perante as adversidades, e concluindo que faz parte do 

papel do administrador entender a crise do país e procurar melhorias nos desempenhos de suas 

tarefas dentro da empresa, para de certo modo, dar um drible na crise e não ser lesionado por ela.  

Essa exigência em permanecer impecável em suas ações, geralmente traz lesões internas 

profundas, pois o(a) trabalhador(a) escraviza a si próprio(a), haja vista ultrapassar o limite de 

cobrança externa, sendo uma cobrança dele(a) para ele(a) e essa talvez seja a que mais atormente, 

pois domina seu imaginário antes, durante e depois o período laboral. 

Em cenários de desequilíbrio econômico ou social é natural que aqueles que se encontram 

em cargos decisórios se angustiem, por terem que tomar decisões e agirem sem poder contar com 

os recursos financeiros necessários para decisões importantes como garantir atendimento 

ambulatorial e hospitalar de qualidade. O que não é natural é a angústia gerada por eles próprios, 

e essas precisam ser monitoradas e combatidas em nome da manutenção da saúde física e mental. 

Mesmo quando em cenários caóticos, como os que mais temos visto em reportagens com 

hospitais superlotados, pacientes sendo atendidos em cenário de guerra, deitados no chão, porque 

os hospitais não dispõem mais de leitos, roupas de cama e onde faltam inclusive medicamentos. 

Assistir a reportagens que revelam esse quadro de mendicância no sistema único de saúde já é 

muito constrangedor para pessoas com um mínimo de consciência social e sensibilidade, mas 

existe um certo distanciamento. Mas, como essa situação afeta aos profissionais que lidam 

diretamente com tal situação? 

Segundo Byung-Chull Han (2010) “Na realidade o que adoece não é o excesso de 

responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo de rendimento, como novo mandato da sociedade 

trabalhadora moderna” (p.29). No caso em questão, esse pensamento se aplica perfeitamente, 
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pois a maioria dos gestores não se furtam de suas responsabilidades e possuem iniciativas, apesar 

da pressão do ambiente e deles próprios. Contudo, a espera de que tenham sempre grande 

rendimento mesmo num ambiente de falta de recursos os aflige e é compreensível que muitas 

vezes o adoecimento surja. 

Segundo a Gestão de Pessoas do HC-PE o percentual de afastamento para tratamento de 

saúde dos funcionários e servidores que trabalham na assistência diretamente é de 12%. Não 

existe um estudo específico que separe as enfermidades e revele o quanto destes podem estar 

passando pela síndrome de Burnout, então o que existe atualmente é o conhecimento empírico 

dos próprios colaboradores de relatos, entre si, das inquietações que sentem, e do desestimulo, 

cada vez maior, em lidar com essas situações que os levam indiretamente a decidir entre os que 

esperam atendimento os que devem merecem viver ou podem morrer.  

Cabe ressaltar que neste hospital universitário não existe o serviço de 

urgência/emergência. Assim, supõem-se que em hospitais de grande porte como esse, e que são 

catalizadores de situações graves como vítimas de acidentes de trânsito, de assaltos, e outras 

situações que remetem a graves quadros, deva ser muito pior. 

 

3. Considerações finais 

 

Entende-se que se dedicando ao estudo desse tema, seja possível compreender o motivo 

do aumento do adoecimento em decorrência dos estresses no trabalho, quando o desempenho 

pessoal, por mais dedicação que se imprima a ele, seja considerado insuficiente, ou quando faltam 

recursos financeiros e aumenta a demanda, muitas vezes às cobranças não se limitam apenas pelo 

ambiente de trabalho, mas ultrapassam o limite lógico e se tornem cobrança pessoal indissociável 

ao ambiente e horário laboral.  

Então, dedicar-se a investigação das causas do adoecimento dos administradores talvez 

seja um bom caminho para encontrar alternativas a fim de melhorar a qualidade de vida dentro e 

fora do ambiente de trabalho, e se consiga minimizar os efeitos do estresse, especialmente os 

decorrentes de situações hospitalares que sejam provocadas pela redução de investimentos em 

razão de crises econômicas, ou outras que levem a desequilíbrio emocional.  

Esse artigo não teve a intenção de esgotar o tema, ao contrário, apenas instigar, provocar 

curiosidade em estudar as verdadeiras causas do adoecimento da categoria profissional dos 

administradores, especialmente os públicos cujas ações normalmente são pré-estabelecidas em lei 

com pouca possibilidade de discricionariedade. 
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Resumo 

 
Esta pesquisa tem como proposta principal investigar a respeito da concepção histórica de infância até o seu 

reconhecimento, que perpassa a obtenção de direitos legais a educação sistematizada, a partir da construção de 

instituições de ensino. Uma vez que o percurso histórico da infância aponta para um processo que efetiva 

propostas educacionais que vai além de “civilizar crianças” conforme a perspectiva da sociedade que estava 

sendo formada. O aporte teórico desta pesquisa teve como base os autores Zabala (1998), Andrade (2010) e 

Ariès (1999).  Os resultados indicam a relevância da Educação infantil como conquista social e histórica, como 

base inicial do processo educativo e do desenvolvimento integral da criança. 

 

Palavras-chave: Infância. História da Educação Infantil. Metodologias.  

 

1. Introdução 

 

A infância tem se apresentado como um campo que emerge em várias pesquisas na 

área do saber, porém, com o foco em abordagens e métodos diversificados, os quais 

determinam diferentes objetivos e metodologias, que pleiteiam descrever também distintas 

imagens sociais sobre a infância. Muitas vezes, a história da infância tem sido colocada com 

uma relação direta da história da marginalização social, cultural, econômica e principalmente 

educativa. As crianças viviam sempre em um mundo que não era de sua realidade e que não 

foi feito à sua medida. Estar inserido em sociedade era algo somente alcançado pós-infância 

e sempre que fossem cumpridas certas condições (ZABALA,1998).  

Sobre o percurso histórico da criança e de sua educação, a partir de uma análise e de 

reflexões de estudos sistematizados, será importante compartilhar de forma inicial, que a 
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educação não seria apenas uma peça de cenário subordinada à uma contextualização política, 

mas um elemento constitutivo da história da produção e reprodução da vida social. 

Quando se trata de educação para crianças pequenas, as creches e pré-escolas, assim 

como práticas educativas, foram desenvolvidos com base em realidades sociais concretas 

onde houveram a necessidade de promover leis e regulamentações como parte de políticas 

públicas historicamente elaboradas. Concepções estas, muitas vezes contraditórias com que 

partem de características históricas diversas que são colocadas em práticas até hoje no século 

XXI, mas considerando seu contexto. 

 

2. Desenvolvimento 

 

Na realidade da trajetória histórica, a responsabilidade do cuidado com a educação 

das crianças sempre foi entendida como tarefa dos pais e da família, mais em específico, das 

mães ou de outras mulheres. Ao longo do desmame, a criança era vista como um adulto em 

miniatura. Quando a criança atravessava a fase de dependência do outro para que suas 

necessidades físicas fossem atendidas, passavam a ajudar os adultos nas tarefas do dia-a-dia 

para desenvolvimento da inserção social. Nas classes sociais mais ricas, geralmente as 

crianças eram vistas como objeto divino, mas que a sua mudança para a fase adulta também 

se dava pela inserção em afazeres domésticos. Estas crianças tinham um pouco de paparico, 

porém, sem dar a importância a sua identidade infantil. 

 
Na sociedade medieval, que tomamos como o ponto de partida, o sentimento de 

infância não existia–o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, 

abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo 

que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, 

essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo 

jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança tinha 

condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela 

ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes (ARIÈS, 1999, 

p. 98). 

 

Não distante desta ideia de o cuidado da criança ser de inteira responsabilidade da 

família, as instituições aparecem como alternativas de substituição desta tarefa como matriz 

educativa. Mas, esta demanda ficou direcionada apenas para crianças em situação 

desfavorável e como consequência, tais arranjos foram sendo culturalmente constituídos ao 

longo da história. Como exemplo, dar-se o uso de “mães mercenárias” nas sociedades 
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primitivas ou na Idade Antiga com a criação de “rodas” (cilindros de madeira, giratórios 

construídos nos muros das igrejas e hospitais) para que as crianças pequenas fossem deixadas 

sem identificar o responsável por este ato.  

Assim como, na Idade Média e Moderna com o abandono de crianças em “lares 

substitutos”, em seguida, recolhida por entidades religiosas que posteriormente conduziam 

estas crianças a variados ofícios. A sensação de abandono, pobreza e culpa acabava intrínseca 

na vida das crianças, juntamente com as formas precárias de atendimento, permeando ao 

longo da história a identidade da instituição que cuida da educação infantil (OLIVEIRA, 

2011). 

Nos séculos XV e XVI, novas concepções educacionais surgiram em resposta aos 

desafios da faixa etária infantil de acordo com o que a sociedade europeia se desenvolvia. O 

envolvimento científico, comercial e artístico da época do Renascimento promove novos 

conceitos sobre a crianças e como estas deveriam receber a educação.  

Já, no século XVIII com a realidade urbano manu-fatureira gerava frequentes 

conflitos em muitos países e em consequências, diferenças sociais entre a população 

principalmente para a realidade infantil que vivia na pobreza e abandono. Em resposta a esta 

demanda, serviços organizados por pessoas da comunidade assumiam o cuidado com as 

crianças enquanto seus pais trabalhavam em fábricas e minas. “Neste contexto, a função de 

educar passou a ser delegada a outrem, e aos pais cabia o papel principal de promover 

recursos financeiros para sustentar as necessidades básicas da família” (CARTAXO, 2013, p. 

32). 

O reconhecimento da infância e a obtenção de direitos para esta realidade, são fatos 

não tão distantes da história brasileira ou até em outros países do mundo. Tanto a história 

de direitos quanto a própria história da infância são uma constituição social e até paradoxal 

para a verdadeira necessidade de reconhecimento de direitos e aos obstáculos para sua 

efetivação. Desta forma, para Andrade (2010), os investimentos concretos sobre a infância 

surgiram a partir do século XIX, em especial por meio da Psicologia e Pedagogia, que 

contribuíram para a construção de imagens da criança como um “vir a ser” e para a 

construção de práticas normativas quanto ao seu desenvolvimento e entendimento.  

No mundo e no Brasil o cuidado com a criança pequena foi direcionado a realidade 

de famílias de baixa renda. Dentro do contexto industrial, com isso a mudança na estrutura 

social e também a nas exigências quanto as especificações das funções que resultam na 

alteração da estrutura familiar, onde as mulheres foram aproveitadas de maneira considerável 

nas fábricas e passaram a buscar soluções emergenciais para o atendimento de seus filhos.  
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Assim, surgiram as creches e pré-escolas. Estas por sua vez, mantinham a 

característica de filantropia, religiosa e em tempos de predominância higienista. Quando 

ocorreu a regulamentação da mulher no trabalho, em 1923, as reivindicações das operárias 

quanto a instalação de creches foram direcionadas não mais para os proprietários das 

fábricas, mas para o estado ou qual passou a criar além de creches e escolas, parques infantis. 

Por atenderem apenas às crianças de baixa renda, as instituições de educação infantil 

começaram a ser marcadas como depósito de crianças. Como forma de compensar este 

estigma, a rotina destas instituições ficou baseada além de guardar, cuidar fisicamente das 

crianças. Devido a esta situação, a educação se tornou em um caráter apenas assistencialista, 

ou seja, como um favor prestado aos excluídos da sociedade. Esta ideia acabou sendo 

superada quando em uma consciência coletiva e novas políticas de atendimento e assim, a 

educação infantil tornou-se uma alternativa para a tender a várias classes sociais. 

Surge então, uma nova etapa de construção da ideia de educação infantil onde 

nasceram concepções teóricas sobre a infância e suas especificidades. Esse clima difundiu 

trabalhos de autores pioneiros em educação infantil na busca de novas maneiras de ensinar. 

Autores como, Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel e Montessori1 que 

estabeleceram bases para um ensino centrado na criança. Embora com enfáticas conceituais 

de maneira diferenciada, todos estes reconheciam que as crianças possuíam necessidades e 

interesses próprios e distintos dos adultos. Neste cenário, a autora afirma que, 

 
A apropriação das teorias desses autores pelas instituições da educação infantil 

envolveu em um longo processo. Seus modelos pedagógicos, inicialmente 

voltados para atender populações socialmente desfavorecidas, gradativamente 

foram utilizados para orientar escolas e outras instituições que atendiam os filhos 

de alguns seguimentos de classe média e alta de vários países (OLIVEIRA, 2011, 

p. 69). 

 

No Brasil muitos estudos sobre as políticas destinadas à Educação Infantil trouxeram 

propostas que promoveram a valorização gradativa da infância e seu atendimento com 

                                                             
1 Comênio, teórico tcheco do século XVII, onde defendeu a ideia do “ensino para todos” e o respeito aos 
pensamentos da criança. Rousseau, teórico suíço do século XVIII, que defendeu a ideia de que a criança não é 
um adulto em miniatura. Pestalozzi, educador suíço em sua concepção, a criança é um ser puro, de natureza 
divina que deveria ser respeitada e descoberta para a tingir sua plenitude. Decroly médico educador belga, final 
do século XVIIII, fundamenta-se na ideia de que a criança é dotada de condições biológicas suficientes para 
procurar e desenvolver conhecimentos conforme seu interesse. Froebel educador alemão, início do século XX, 
considerava que a fase inicial criança pequena é decisiva na formação de pessoas. Montessori, médica italiana 
do século XXI, que revolucionou o método de aprendizagem respeitando a forma como a criança é 
compreendida. 
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qualidade. Como um marco inicial neste período, fundou-se o Instituto de Proteção e 

Assistência a infância do Rio de Janeiro em 1899, fundado pelo médico Arthur Moncorvo 

Filho, que tinha o objetivo de atender crianças menos de 8 anos, criar leis de proteção à vida 

e a saúde da criança recém-nascida, regulamentar o serviço das amas de leite, construir 

creches e jardins de infância.  

Segundo Cartaxo (2013, p. 40) “... naquela época, quando solicitou a instalação do 

Instituto de Proteção e Assistência a Infância, acreditamos ser absolutamente necessário 

preservar a infância da destruição advinda da falta de cuidados”.  Em seguida, foi o ano da 

inauguração da creche a companhia de Fiação e Tecidos Corcovado (RJ) para filhos de 

operários em 1908.  

Neste contexto, ao investigar modelos de institucionais e ideológicos da assistência à 

infância no Brasil, no início do século XX, tratam que tanto as instituições de caridade 

privadas ou públicas, foram criadas nesta época em resposta as preocupações de defender a 

intervenção do governo na sociedade e vida familiar com o objetivo de proteger os menores 

e suas mães sob o pretexto de assegurar a riqueza e progresso do país. 

Muitos foram os debates que concluíram que o atendimento à criança seria a solução 

para os problemas sociais, assim como promulgação de leis que reconhecessem os direitos 

das crianças à vida e a saúde. Como por exemplo, o Primeiro Congresso Brasileiro de 

Proteção à Infância em 1922 no Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras regulamentações 

do atendimento de crianças pequenas em escolas para esta faixa etária. 

 
O congresso representou, no caso brasileiro, a consagração de propostas que 

vinham sendo desenvolvidas desde o início do século. Seu objetivo era tratar de 

todos os assuntos que direta o indiretamente de referiam à criança, tanto no ponto 

de vista social, médico, pedagógico e higiênico, em geral, como particularmente 

em suas relações com a Família, a Sociedade e o Estado (JUNIOR, 2010, p. 89). 

 

Enquanto isso, alguns educadores se preocupavam com a qualidade do ensino e 

trabalho pedagógico organizando alguns movimentos no país, no sentido da transformação 

radical das escolas brasileiras trazendo as questões educacionais como o centro das 

discussões políticas nacionais. 

Em 1924, professores interessados no Movimento das Escolas Novas fundaram a 

Associação Brasileira de Educação. Já em 1929, Lourenço Filho publicou o livro Introdução 

ao estudo da Escola Nova, divulgando as novas concepções pedagógicas da época. Em 1923, 

surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento este que defendia a ideia 
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de que a educação é uma função pública, a existência de escolas para meninos e meninas, 

ensino laico, gratuito e obrigatório. Entre estes pontos então discutidos neste período de 

renovo do pensamento educacional, a educação pré-escolar foi instituída como base do 

sistema escolar (OLIVEIRA, 2011). 

Dentre muitos outros assuntos que permeavam o pensamento educacional, estava a 

educação infantil, instituída a base do sistema escolar. Este movimento influenciou muitos 

educadores como Mário de Andrade que em São Paulo, propôs a construção de praças 

públicas com jogos semelhantes à jardins de infância. Essas praças deram início às ideias de 

parques infantis construídos em muitas cidades brasileiras. 

  Na década de 1930 com a criação do Estado Novo e em consequência desta época, 

uma mudança no novo cenário educacional quanto a preocupação das instituições sobre às 

questões, além da educação, da saúde e da política. Logo, o Estado assumiu sua 

responsabilidade com atendimento com à criança, porém, dividindo seus custos com setores 

particulares, instituições religiosas, educadores e até médicos. Neste contexto, a infância veio 

a ser reconhecida como um homem do futuro fortalecedor do estado e colaboradoras da 

grandeza do Brasil com seu trabalho. Sendo assim, leis foram promulgadas direcionando às 

escolas, atividades obrigatórias manuais e cívicas. 

No quadro de tensões sociais existentes em muitas décadas, como por exemplo, a de 

30 onde no governo de Getúlio Vargas, embora já nesta época as instituições infantis terem 

sido criadas, algumas foram oficializadas com o objetivo de iniciativas governamentais na 

área da saúde e proteção à criança. O higienismo2 e filantropia dominavam a perspectiva da 

educação das crianças pequenas da época. Assim como, a partir do século 50, as creches 

tinham a preocupação de cuidar da higiene e da segurança física da criança, mas pouco 

orientado quanto ao trabalho educacional voltado ao desenvolvimento educacional e afetivo. 

Já na década de 60, o agravamento dos conflitos sociais onde o discurso que se havia do 

cuidado com a criança foi modificado. 

Agora a preocupação era de construir instituições infantis para evitar futuras 

marginalidades e criminalidades entre a população mais carente. Diante disso, Oliveira (2011) 

pontua que embora os textos oficiais do período recomendassem que as creches e jardins de 

infância tivessem material apropriado para esta faixa etária, mas, o atendimento ainda 

continuou numa perspectiva assistencialista. 

                                                             
2 Uma doutrina que nasceu na primeira metade do século XIX, quando os governantes começam a dar maior 
atenção à saúde dos habitantes das cidades. Considerava-se que a doença era um fenômeno social que abarcava 
todos os aspectos da vida humana. 
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No período dos governos militares pós-64 políticas foram adotadas, em nível federal, 

que continuaram a divulgar a ideia de instituição como equipamento social de assistência à 

criança carente. Prevalecia a política de ajuda as entidades filantrópicas assistencialistas com 

programas emergenciais de baixo custo, como por exemplo, o Departamento Nacional da 

Crianças junto com a UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência, 

que além de preocupados com a saúde, passaram também a atuar na área de educação infantil. 

Muitas outras entidades influenciadas pelo tecnicismo e envolvidos nas questões sociais 

esboçaram ideias para o trabalho com crianças, incluído a preocupação com aspectos da 

educação formal, sistematizada. 

Muitos debates nacionais sobre problemas voltados à perspectiva da criança. Na 

década de 1970, estes desafios sociais direcionados ao público “desfavorecido” afirmavam 

que o atendimento pré-escolar seria fundamental para remediar as carências desta demanda. 

As creches, parques infantis e a pré-escola possibilitariam a superação aos problemas 

geradores de conflitos sociais. Com o nome de “educação compensatória” muitas propostas 

de trabalho para estas instituições infantis estimulavam até a alfabetização, mantendo às 

práticas educativas, mesmo que ainda em uma visão assistencialista.  

Porém, com a entrada cada vez mais das mulheres no mercado de trabalho, as 

instituições infantis aumentaram e em consequência a preocupação com o aprimoramento 

intelectual das camadas sociais onde surgiram novos valores em defesa dos aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais da criança pequena. É neste momento que a identidade 

institucional infantil se transformava de um caráter assistencialista para uma dimensão 

educacional (ANDRADE, 2010). 

Em relação ao trabalho pedagógico, na década de 1980, muitos foram os 

questionamentos feitos pelos educadores acerca destes programas compensatórios e da 

perspectiva apenas assistencialista que ao contrário do que pensavam, serviam também de 

discriminação e marginalização precoce das crianças. Uma vez que eram criadas apenas para 

classes populares. Desta forma, frequentemente surgiam carências quando comparadas às 

classes médias, como exemplo, o vocabulário exigido nas escolas. 

Neste período, com o término do período militar de governo, novas políticas para 

creches foram inseridas no Plano Nacional de Desenvolvimento onde marcou o período, 

ainda sobre forte influência dos questionamentos entre os educadores, acerca da 

possibilidade de trabalhos realizados nas instituições infantis movimento a luta contra as 

desigualdades sociais. Sendo assim, foi retomada as discussões sobre os objetivos das creches 

e pré-escolas sob novas concepções pedagógicas que enfatizasse o desenvolvimento 
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linguístico e cognitivo e que pudessem romper as meramente assistencialistas e/ou 

compensatórias acerca destas instituições. 

 
A partir desta década, o Brasil passou por um momento de democratização, e a 

educação infantil teve destaque tanto no campo das pesquisas como no campo 

legislativo. A Constituição Federal de 1988 apresenta um novo olhar para a 

criança e reconhece o seu direito de ser atendida em creches e pré-escolas, 

vinculando o atendimento à área educacional e não só à assistencialista 

(CARTAXO, 2013, p. 47). 

 

A promulgação desta Constituição determinou que 50% da aplicação de recursos do 

governo fossem aplicados em programas de alfabetização de crianças e em consequência a 

expansão das pré-escolas e da melhoria da formação de professores para esta faixa etária. 

Na década de 1990 novos marcos históricos abrangeram grandes conquistas no que 

tange aos direitos da criança, como exemplo, a promulgação pela Constituição do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Na Educação Infantil este debate apresentou uma nova lei que 

foi a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que impulsionou diferentes 

setores educacionais em defesa de um novo modelo de Educação Infantil que conjuntamente 

com a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC – Ministério da Educação e Cultura, 

articulou uma política nacional que garantisse uma educação de qualidade às crianças de 

menos de 5 anos de idade. Essa lei estabelece no art. 29 que, “a educação infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, p.11). 

Neste contexto, foi aprovada a lei LDB 9394/96, que estabeleceu a Educação Infantil 

como etapa inicial da educação básica. Esta foi uma grande conquista onde pôde tirar as 

crianças pequenas de serem vinculadas a órgãos de assistência social. Logo, aumentando a 

responsabilidade das instituições pré-escolares no que tange a graus progressivos de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Assim, como da importante 

participação dos educadores quanto a desenvolver projetos políticos pedagógicos para a 

escola juntamente com a participação da comunidade.  

Além desta lei, novas concepções acerca do desenvolvimento da cognição e 

linguagem da criança modificaram as propostas pedagógicas para área infantil que foram 

definidas como: um Referencial curricular Nacional e Diretrizes Nacionais para a Educação 

Infantil orientadas pelo Concelho Nacional de Educação. Assim como, o Parecer CNE/CEB 
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nº 22/98 e Resolução CNE/CEB nº 01/99 onde partiram da crítica às políticas públicas para 

a infância historicamente construídas no país, a CNE/CEB nº 4/2000 que vincula as 

instituições da Educação Infantil aos sistemas de ensino, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, CNE/CP Resolução nº 1/2002 que 

estabelece o nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, reforçando a 

qualificação mínima para a docência da Educação Infantil.  

Destaca-se também, o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil em 2008 para um mapeamento detalhado das ações e políticas 

desenvolvidas pelo governo federal e a Resolução nº 5/2009 que fixa as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil concomitante a emenda Constitucional nº 

59/2009, que instituem a obrigatoriedade escolar para crianças a partir dos 4 anos de idade. 

Diante destes aspectos, Cartaxo (2013) afirma que, ao longo desta trajetória legal pode-se 

observar que como resultado o governo busca uma universalização do acesso à educação 

infantil e impactos positivos no ensino. 

Esses aspectos legais em questão tratam o cuidar e o educar como aspectos que não 

se dissociam e que também defendem a ideia de que a criança é um sujeito ativo que interage 

no mundo por meio da ludicidade e principalmente como seu direito a ter uma infância de 

qualidade. Destacam também, as condições necessárias para que estes objetivos sejam 

alcançados como por exemplo, a concepção de avaliação, a formação de professores e 

gestores, a atenção multidisciplinar e a oferta de condições estruturais para o trabalho 

pedagógico e assim direcionando à uma educação comprometida com constituição de 

sujeitos solidários, criativos e críticos. 

Ainda há algumas preocupações e manifestações contrárias externadas por 

pesquisadores da área educacional. As políticas públicas para a educação infantil ainda 

precisam ser revistas quanto a conseguir atender toda a demanda da sociedade brasileira. A 

trajetória da educação da criança de 0 a 5 anos, no âmbito da atuação do estado, assume até 

os dias atuais (século XXI) diferentes funções, muitas vezes simultaneamente. 

Em alguns momentos ainda assume uma função predominantemente assistencialista, 

outros momentos compensatórios e outros um caráter educacional nas práticas 

desenvolvidas. Porém, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

considera que a criança é: 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
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deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre 

a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, np) 

 

Contudo, as formas de ver o que as crianças veem aos poucos se modifica e 

manifesta-se numa nova maneira de reconhecer a criança como criadora e criatura, capaz de 

estabelecer múltiplas relações, cidadã de direitos, formada sócio e historicamente, produtora 

de cultura e nela inserida (BRASIL, 2003). 

 

3. Considerações finais 

 

A história da Educação Infantil também sugere este tipo de consideração. Conforme 

Júnior (2010), as instituições de educação da criança pequena estão em estreita relação com 

questões como: a história da infância, da família, a população, da urbanização, do trabalho e 

etc. Não se trata apenas de educação Infantil, mas, da história da educação em geral, 

identificada aqui como a condição da criança, com limites etários amplos, como fases 

subdivididas para qual as instituições específicas são criadas. 

Na perspectiva do autor afirma que a criança deve ser considerada com experiências 

vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais. É muito mais do que 

uma representação de adultos sobre esta fase da vida. Por isso, é preciso considerá-las 

concretas e localizá-las nas relações sociais.  

Em consequência, a autora Oliveira (2011) converge no que se trata de que muitas 

pesquisas foram realizadas sobre a criança e sua verdadeira identidade, pensamento e 

linguagem. Este aborda que, 

 
Crianças são aquelas “figurinhas” curiosas e ativas, com direitos e necessidades, 

que precisam de um espaço diferente, tanto do ambiente familiar, onde são 

objetos do afeto dos adultos (em geral, adultos muito confusos), quanto do 

ambiente escolar tradicional, frequentemente orientado para a padronização de 

condutas e ritmos para avaliações segundo os parâmetros externos das crianças 

(OLIVEIRA, 2011, p. 45). 

 

Construir uma ideia ou uma proposta implica em uma organização curricular que seja 

um elemento mediador essencial da realidade cotidiana da criança e das concepções, valores 

e desejos, necessidades e conflitos vividos em seu ambiente. Estes são os fundamentos 

básicos relacionados com o conceito de infância e educação infantil apresentados, com o 

interesse de se fazer perceber a partir dos aspectos históricos, legais e políticos formalizados 
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no Brasil que normatizam e que demonstram que a Educação Infantil em todos seus aspectos 

se define como a fase relevante para o desenvolvimento de aprendizagens que contribuem 

na compreensão da interação entre infância, cultura e educação (CARTAXO, 2013). 

Temas como, literatura infantil e arte são caminhos que abrem a reflexão da educação 

infantil como espaço culturalmente rico e significativo considerando a infância como uma 

condição da criança. É relevante conhecer as representações da criança e ponderá-las como 

sujeitos concretos, localizados em relações sociais e produtoras de história. Pensar a criança 

na história é também compreendê-las como sujeito histórico com potencialidades, que se 

apropriam de valores e comportamentos próprios de seu tempo e lugar. 
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Resumo 

 
As transformações do ambiente de negócios nas últimas décadas tem se mostrado intensas, trazendo maior 

complexidade e velocidade para o mundo organizacional.   O fazer saúde tem características próprias que o diferencia 

dos demais. Falar sobre o processo de trabalho em saúde remete à compreensão que ele além de compartilhar 

características comuns a outros processos de trabalho, também lida com a saúde do indivíduo o que não é um bem 

material ou um produto a ser comercializado, apesar da lógica econômica-racional que predomina no mundo dos 

negócios, que tende a desconsiderar a subjetividade dos indivíduos. O presente artigo busca responder a questão: O 

que está acontecendo com a saúde, ela está adoecendo quem com ela trabalha? Trabalho de caráter descritivo, 

desenvolvido através de levantamento bibliográfico, bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO (Scientific 

Eletronic Library On Line) e scholar.google.com.br, entre os anos de 2010 a 2018, concentrando-se no profissional 

médico. Identificou-se que os médicos desenvolvem índices importantes de sintomatologia depressiva, apresentado 

um alto grau de níveis de estresse, encontra-se rodeado de pressões por produtividade, competitividade, critérios de 

qualidade, de custo benefício, condições de trabalho, alto volume de informações, desenvolvimento tecnológico 

acirrado. Não são apenas os fatores do trabalho que levam o profissional a dedicar-se excessivamente ao trabalho, 

fatores relacionados as demandas sociais, pessoais e familiares. Torna-se premente enfrentar esta realidade, para 

potencializar a saúde dos médicos e a qualidade da assistência ao usuário, visto que o adoecimento dos trabalhadores 

de saúde está fortemente relacionado com o modelo de saúde existente na sociedade. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Condições de trabalho. Estresse ocupacional. Burnout. 

 

1. Introdução 

 

As transformações do ambiente de negócios nas últimas décadas tem se mostrado intensas, 

apresentado um mercado globalizado, trazendo maior complexidade e velocidade para o mundo 

organizacional.  
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As organizações, na busca por maior produtividade, eficiência e competitividade adotam 

indicadores de desempenho voltados para a redução de gastos e melhor aproveitamento do tempo, 

privilegiando a racionalidade instrumental, tendendo a desconsiderar a subjetividade dos 

indivíduos.  

A lógica predominante é a lógica econômica-racional.  As organizações trabalham para 

receber retorno financeiro sobre seus investimentos, serem sustentáveis e darem lucro.  No 

entanto, estes fatos têm colaborado para o adoecimento das pessoas que trabalham nas 

organizações. (FIDELIS, 2016). 

Os trabalhadores são essenciais para a manutenção da performance e sucesso organizacional 

e, consequentemente, seu bem-estar e motivação são determinantes deste desempenho (GOMES 

& BORBA, 2011). 

Identificado com este tema entende-se que há necessidade de superar entraves e limitações 

dos processos de gestão do trabalho tradicionalmente adotados pelas instituições de saúde e que 

com enorme frequência, estão associados ao baixo desempenho das organizações de saúde, seus 

profissionais e causado adoecimento aos mesmos. 

A operação dos serviços de saúde no Brasil apresenta uma série de deficiências cujas 

explicações devem ser buscadas em diferentes campos. Embora tais explicações exijam enfoque 

mais amplo, este trabalho abordará o aspecto de recursos humanos, especificamente no que diz 

respeito a saúde dos profissionais médicos.  

Nas últimas três décadas, o Brasil vem passando por um processo de redemocratização, 

modificações estruturais e exigências sociais, culminando no surgimento do SUS, Sistema Único 

de Saúde, um sistema de saúde público que tem como princípios fundamentais a universalidade, 

equidade e integralidade na assistência à saúde. Modelo criado para atender a uma demanda 

constitucional que em seu artigo 5º define que a saúde é um direito de todos (BRASIL, 1988).  

Sem desconsiderar os avanços conquistados a partir da implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), especialmente em termos de ampliação do acesso aos serviços e consequente 

melhoria no perfil epidemiológico, persistem diversas fragilidades em sua operacionalização. 

É desafio mundial, para todos os sistemas de saúde, buscarem formas de se manterem em 

funcionamento, tanto financeiramente, quanto quantitativa e qualitativamente, visando a melhoria 

do desempenho organizacional e a qualidade de seu capital intelectual. Destaque-se a a área pública, 

tendo em vista todo o caráter humanitário dos serviços prestados.  

Leite (2014) identifica que 45% dos brasileiros apontam a saúde como principal problema 

do país, superando educação, desemprego, corrupção entre outros. Por outro lado, os profissionais 
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de saúde tem apresentado um número cada vez maior de adoecimento e sofrimento. O que está 

acontecendo com a saúde, ela está adoecendo quem com ela trabalha? 

A superação dos desafios da saúde só será possível pela participação efetiva de seus 

profissionais.  Durante os últimos anos, a saúde vem se constituindo como um campo de 

construção de práticas cuidadoras, socialmente determinadas, dentro do qual o formato da ação 

médica tornou-se hegemônico. (TAKANO, 2012). O presente estudo concentra-se em 

profissionais médicos por compreender essa hegemonia e destacar as características da área de 

atuação que podem ter reflexos em estados indutores de estresse no trabalho e perda de qualidade 

de vida  

Entender o contexto do trabalho em saúde, o trabalho do profissional médico, as condições 

de trabalho e o possível adoecimento do mesmo, permitirá o desenvolvimento de ações de saúde 

que perpassem pela melhoria do gerenciamento e dos serviços de saúde e diminuição do processo 

de adoecimento desses profissionais.  

 

2. Metodologia 

  

Estudo de revisão bibliográfica no qual se realizou a análise de conteúdo do assunto 

enfocado. A fonte de busca foi a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO (Scientific Eletronic 

Library On Line) e pelo endereço eletrônico scholar.google.com.br. Os descritores utilizados 

foram: trabalho médico, saúde para o trabalho,  estresse, trabalho em saúde, trabalho médico e 

adoecimento médico.  

Foram selecionados, por meio dos descritores, trabalhos publicados entre 2010 e 2018. Para 

tratar as duplicidades de artigos recuperados nas diferentes bases, os documentos originalmente 

encontrados em cada uma delas foram ordenados pelo ano e pelo primeiro autor, sendo excluídos 

aqueles que apareciam mais de uma vez.  

Manteve-se, como informação da fonte de pesquisa, aquela em que o artigo aparecia pela 

primeira vez, na seguinte ordem: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO (Scientific Eletronic 

Library On Line), scholar.google.com.br  

Para identificar os artigos relevantes, os resultados da busca foram selecionados em três 

fases: primeiramente pelo título, em seguida pelo resumo e, finalmente, pela leitura do artigo na 

íntegra. Aqueles artigos que não forneceram informações suficientes no título e no resumo tiveram 

sua relevância considerada na leitura do artigo completo. Os estudos foram, então, analisados e 

incluídos na revisão sistemática. 
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3. O Fazer Saúde 

 

O conceito de saúde consiste em um processo dinâmico, derivado de um conjunto de 

fatores como mecanismos biológicos, que são influenciados pelas condições de vida e ambientais, 

pela assistência prestada pelos serviços de saúde e pelo estilo de vida dos sujeitos sociais em 

determinado contexto histórico (ROSADO; RUSSO; MAIA, 2015). 

O trabalho por outro lado é um processo de exteriorização e objetivação do homem no 

mundo, pelo qual ele assume o mundo e a finitude que este lhe opõe à sua vontade infinita. Aparece 

como uma categoria fundante do ser social, ao impulsionar a transformação da realidade, 

indispensável à reprodução da existência humana, o trabalho intermedia e constrói relações, 

fomenta a autoprodução do indivíduo e impele a construção de formas de sociabilidade erigidas 

pelos sujeitos sociais. (MARX, 1980) 

No entanto, existe um relacionamento complexo e multifacetado entre o trabalho e a saúde 

e, quando as atividades laborais são desenvolvidas sob condições ambientais, organizacionais e 

fisiológicas inadequadas, danos à saúde e redução da capacidade para o trabalho podem ser 

acelerados ou agravados (PAULA; MARCACINE; CASTRO; WALSH, 2015). 

O ambiente no qual se inserem as organizações retrata o surgimento de novas necessidades 

que são apresentadas tanto por parte das pessoas, quanto por parte das organizações onde elas 

atuam. Isso se dá devido às grandes transformações sociais, políticas e econômicas advindas da 

revolução tecnológica e a consequente era do conhecimento, que afetaram profundamente a forma 

com que as organizações realizam a gestão das pessoas (LOI et al., 2011) 

Destaque-se que o trabalho em saúde tem características próprias que o diferencia dos 

demais. Falar sobre o processo de trabalho em saúde remete à compreensão que ele além de 

compartilhar características comuns a outros processos de trabalho que se dão na indústria e em 

outros setores da economia, também lida com a saúde do indivíduo ou de uma população o que 

não é um bem material ou um produto a ser comercializado. 

No momento atual de transição tecnológica, avanços científicos e descobertas da medicina, 

fazer ou trabalhar em saúde torna-se cada vez mais complexo, o trabalho configura-se como sendo 

um dos fatores determinantes da situação de saúde dos trabalhadores, podendo contribuir para seu 

fortalecimento ou sua deterioração.  

É comum convivermos com uma gama de problemas que alteram intensamente a 

capacidade dos serviços de saúde de responderem de forma eficaz às demandas por saúde na vida 

individual e na vida coletiva dos cidadãos brasileiros, o que pode ser detectado por meio da pouca 

efetividade das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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Evidencia-se a divisão social e técnica do trabalho, resultando em três dimensões básicas: a 

primeira, de natureza formativa dos profissionais de saúde; a segunda, da gestão e da gerência dos 

serviços; e a terceira, da produção propriamente dita dos serviços, operando ações promocionais, 

preventivas e curativas sobre a dor, o sofrimento e as demandas de saúde da população.  

O objeto, no campo da saúde, é apenas a cura, ou a promoção e a proteção da saúde, mas 

podemos dizer que é a produção do cuidado, através do qual poderá ser atingidas a cura e a saúde, 

os reais objetivos que se deseja atingir, sendo os trabalhadores de saúde sujeitos ativos nesse 

processo de produção (RODRIGUES; ARAUJO, 2001). 

No Brasil, na área da saúde, grandes mudanças atingiram os serviços privados (lucrativos e 

não lucrativos) e públicos (estatais) que passaram a adotar novas tecnologias e novos modelos de 

organização do trabalho. (NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2006) 

A saúde do trabalhador vem expondo uma alteração no seu perfil e influenciando a 

capacidade de trabalho, o que configura um problema de saúde no Brasil e no mundo. Pesquisas 

apontam para a mobimortalidade e aparição de enfermidades cada vez mais intenso e cedo nos 

profissionais de saúde, relacionados ao trabalho.  

O estresse ocupacional deprecia a qualidade de vida e, por conseguinte, a situação de saúde 

dos trabalhadores, sendo reconhecida sua significância, por exemplo, no desencadeamento da 

insônia, pressão alta, e desencadeando problemas psicológicos, chegando a doenças como burnout, 

depressão entre outras. (SILVA; ROTENBERG; FISCHER, 2011) 

O hospital converteu-se no espaço privilegiado para implementação de novos modelos de 

organização do trabalho. Neste processo, os médicos foram submetidos às mesmas regras impostas 

aos demais trabalhadores de qualquer empresa capitalista: instabilidade e precarização do contrato 

de trabalho, ritmo intenso e jornadas de trabalho prolongadas, redução da remuneração e perda do 

controle de sua atividade.  

O profissional médico passou a conviver com demandas além da função fazer saúde.  

 

4. A Atuação do Profissional Médico 

 

Poucos estudos abordam informações sobre a relação entre condições de saúde e de 

trabalho da categoria médica. Mudanças significativas ocorreram na organização do trabalho 

médico, nos últimos cinquenta anos, em consequência do grande desenvolvimento científico, 

tecnológico e da institucionalização da assistência à saúde.  

O local predominante da prática médica deslocou-se do consultório individual para as 

instituições hospitalares modernas. No interior dos hospitais e serviços de saúde, o trabalho médico 
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passou a vivenciar a tensão entre a autonomia do modelo artesanal e a heteronomia da ordem social 

e institucional. 

Em termos institucionais com a criação de inovadoras ferramentas para medir o 

desempenho, muito tem se discutido acerca performance do profissional médico. O interesse em 

medir a produtividade na saúde nasce associado aos diferentes movimentos de controle e garantia 

de qualidade dos serviços de saúde, da necessidade de coordenar objetivos institucionais em 

situações em que as organizações são complexas e os profissionais tem tradicionalmente grande 

autonomia. (TENORIO, 2014) 

Os médicos são submetidos a cobranças constantes deixando-os em um ambiente de 

estresse muito alto pelo fato de terem que atingir as metas de produção, que não necessariamente 

refletem em melhorias da assistência prestada e de rendimentos. 

Na área da saúde, a efetivação do trabalho não depende exclusivamente da competência e 

compromisso do trabalhador; mas também das condições de trabalho, da interação com o usuário 

e da adesão, acesso e reação deste aos procedimentos e orientações.  (Rosado, Russo e Maia, 2015). 

Além do aparato institucional, fatores inerentes a atividade médica também são tensores já que são 

especificidades e particularidades do trabalho médico: aliviar a dor e o sofrimento e ter a morte 

como situação rotineira (NASCIMENTO SOBRINHO; BARROS; TIRONI; MARQUES 

FILHO, 2010).   

As dificuldades do exercício profissional, abordando algumas das características inerentes 

à tarefa médica que, isoladamente ou em seu conjunto, definem um ambiente profissional formado 

por intensos estímulos emocionais que acompanham o adoecer, a dor, o sofrimento, o lidar com a 

intimidade corporal e emocional, o atendimento de pacientes terminais, o lidar com pacientes 

difíceis/queixosos, rebeldes e não aderentes ao tratamento, hostis, reivindicadores, autodestrutivos 

e/ou cronicamente deprimidos e o lidar com as incertezas e limitações do conhecimento médico e 

do sistema assistencial que se contrapõem às demandas e expectativas dos pacientes e familiares 

que desejam certezas e garantias (LOURENÇÃO; MOSCARDINI; SOLER, 2010)  

O mesmo atua numa área atendendo direta ou indiretamente pessoas que estão vulneráveis 

em relação a sua saúde física e emocional, como também convivendo diariamente em um ambiente 

onde estão circulando temas relacionados à doença, morte, dor e sofrimento, expondo-o a tensões 

constantes, trazendo desafios ao equilíbrio do profissional. 

Somadas a essas características a associação de longas jornadas de trabalho, múltiplos 

empregos e, muitas vezes, recursos precários para atendimento ao paciente expõem os profissionais 

a realidades desgastantes (CAMPOS; MALIK, 2011).  
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Neste cenário, os autores citados acima reforçam que as capacidades subjetivas do 

trabalhador, sua motivação e as habilidades pessoais de lidar com estas adversidades no trabalho 

são constantemente testadas. 

Em relação ao mercado de trabalho do médico no Brasil, destacam-se a crescente 

participação do sexo feminino na categoria; concentração de médicos nos grandes centros urbanos; 

ritmo intenso de trabalho; jornadas de trabalho prolongadas; predomínio das atividades de plantão, 

principalmente entre os médicos mais jovens; sobrecarga de trabalho; insatisfação com a 

remuneração e com a profissão (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2004). 

Um trabalhador submetido a um elevado nível de tensão, uma forte sobrecarga de trabalho 

e a diversos sofrimentos físicos e psíquicos tem sua capacidade laboral alterada.  

Os médicos quando não conseguem chegar ao resultado esperado, tornam-se facilmente 

frustrados em suas necessidades de realização e reconhecimento. Isto pode ser suficiente para 

produzir ansiedade, somatização, necessidade de cuidados psiquiátricos, abuso de álcool, drogas 

podendo chegar ao suicídio. 

Importante entender as enfermidades que mais estão afetando os profissionais médicos na 

atualidade, para buscar estratégicas para inverter a situação.  

 

5. O Adoecimento Médico 

 

Atualmente, se cataloga ao estresse laboral como um dos principais fatores que deterioram 

a saúde do indivíduo em etapa produtiva. Teóricos tem definido a sociedade atual como a sociedade 

do cansaço, sociedade de burnout, sociedade da transparência (HAN, 2015). 

Estudos sobre a morbidade psicológica entre trabalhadores de saúde indicam que dentre as 

profissões de nível superior os médicos são os que apresentam altos índices de alcoolismo, estresse 

e depressão e é grande o número de médicos que fazem uso de psicotrópicos ou outras drogas. 

(ANDRADE; DANTAS, 2015) 

O médico é um profissional cuja especificidade do processo de trabalho torna os elevados 

níveis de estresse uma condição inevitável, situação preocupante no cotidiano desses profissionais 

e na gestão dos serviços de saúde. 

Derivado do inglês “to burn out” (“queimar-se, consumir-se” em português), o termo 

Síndrome de Burnout (SB) foi usado por primeira vez, em 1974, pelo psicanalista Herbert 

Freudenberger ao observar que seu trabalho não lhe trazia o mesmo prazer de outrora, 

relacionando a sensação de esgotamento à falta de estímulo originado da escassez de energia 

emocional (MOREIRA; SOUZA; YAMAGUCHI, 2018). 
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Apresentando um alto grau de níveis de estresse e pelas próprias características do clima 

organizacional ou seu entorno laboral, o médico se encontra rodeado de pressões, tais como alta 

produtividade, competitividade, critérios de qualidade, critérios de custo benefício, excesso de 

horas de trabalho e ambiente laboral hosptil afetando sua qualidade de vida e de saúde (RICSE; 

ROSARIO, 2015) 

Não são apenas os fatores do trabalho e cobranças por uma alta produtividade que levam 

o profissional a dedicar-se excessivamente ao trabalho, como também fatores relacionados as 

demandas sociais, pessoais e familiares. Han (2017, p.29), nos diz: “En realidad, lo que enferma no 

es lo excesso de responsabilidad e iniciativa,sino el imperativa del rendimento, como nuevo 

mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna”.  

Os trabalhadores dão como causa de estresse laboral as preocupações econômicas, a 

situação laboral, o temor e insegurança, quando há uma expectativa sem muita pretensão de alcance 

a respeito do futuro, assim como situações afetivas e familiares, problemas de saude próprios ou 

de algum familiar, sobretudo se esse familiar está sob seus cuidados (JAÚREGUI, 2005, p. 26). 

Algumas causas de insatisfação com o trabalho e causas de transtornos mentais e do 

comportamento apontados por médicos foi o pouco horário de descanso e pouca participação em 

atividades sociais de lazer e com a família, falta de reconhecimento da atividade profissional, o 

grande número de horas e a falta de regularidade das horas trabalhadas, os baixos salários, as poucas 

perspectivas de ascensão profissional e a difícil organização do tempo de trabalho (ANDRADE; 

DANTAS, 2015) 

Ao realizar um rastreamento epidemiológico de sintomas depressivos em médicos 

residentes e estudantes de medicina, observou-se que os estudantes de medicina apresentam índices 

importantes de sintomatologia depressiva, que podem comprometer a qualidade do atendimento 

ao paciente. Os autores também constataram que há um predomínio dos sintomas nas mulheres e 

que a maior parte dos residentes tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas (LOURENÇÃO; 

MOSCARDINI; SOLER, 2010).  

Ao levantar a ocorrência da Síndrome de Burnout em médicos no Brasil, identificou-se que 

em 22 (vinte e duas) especialidades médicas foram relacionadas à síndrome. As cinco especialidades 

identificadas com maior prevalência de casos foram, em ordem decrescente: medicina de Unidade 

de Terapia Intensiva, medicina de família, medicina de emergência, medicina interna e ortopedia 

(MOREIRA; SOUZA; YAMAGUCHI, 2018). 

Os profissionais médicos  apresentam dificuldade de enfrentamento do estresse e das más 

condições de trabalho, o que afeta negativamente a relação médico-paciente e o desempenho 
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profissional, comprovando a necessidade de se criar estratégias para capacitar os médicos a lidarem 

com o estresse. 

Péres Jaúregui (2015) diz: “Sería necesaria certa congruencia entre el hogar y las expectativas 

del indivíduo para mantener la identidad del sef y el bienestar emocional” (p.18). 

 

6. Considerações Finais 

 

É preocupante a saúde do profissional que tem por função fazer saúde. O cuidar da saúde 

do outro fica prejudicado pela própria falta de saúde individual. A área da saúde é uma das mais 

afetadas pela falta de saúde.  

Os médicos desenvolvem índices importantes de sintomatologia depressiva já no decorrer 

de sua vida acadêmica, como estudante, residente e como profissional, que podem comprometer a 

qualidade do atendimento ao paciente. 

As condições de trabalho, alto volume de informações, desenvolvimento tecnológico 

acirrado e exigências produtivas, por vezes incoerentes com a necessidade individual de qualidade 

de vida leva a alto estresse laboral.  

Entendendo desempenho como comportamento no trabalho para o qual concorrem, entre 

outros, fatores como competências técnicas e relacionais e as motivações de cada um, as exigências 

e os fatores de estresse no trabalho precisam estar equilibrados com a capacidade dos trabalhadores 

para que eles não envelheçam funcionalmente.  

Há necessidade de uma avaliação contínua dos agentes que desencadeiam sintomas, lesões 

e doenças e das melhorias das condições de trabalho, procurando soluções para incrementar o 

equilíbrio da relação entre capacidade e demandas do trabalho. 

Importante ressaltar que a organização do trabalho, quando não adequada, é um importante 

fator de risco ocupacional para a vida e a saúde mental dos médicos 

Ao estudar a saúde mental no trabalho, observa-se que problemas relacionados à 

organização, valorização da função, carga, ritmo, relacionamento interpessoal, períodos de 

descanso, pressão de chefia,  conteúdo  das tarefas, horas trabalhadas são causas predominantes de 

agravos psíquicos  decorrentes da atividade laboral 

Destaque-se a necessidade de flexibilização das tarefas e a identificação de requisitos 

específicos para promover a saúde na população de trabalhadores médicos. Ao mesmo tempo 

promover eficiência econômica e produtiva para garantir que a habilidade e experiência profissional 

sejam totalmente utilizadas. 
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Torna-se premente enfrentar esta realidade, para potencializar a saúde dos médicos e a 

qualidade da assistência ao usuário, visto que o adoecimento dos trabalhadores de saúde está 

fortemente relacionado com o modelo de saúde existente na sociedade. 

Os estudos estimulam novas investigações para caracterizar mais precisamente a exposição 

à alta demanda psicológica e de saúde dentro dos serviços de saúde, na busca de um melhor 

entendimento dos processos de trabalho aos quais estão submetidos os trabalhadores médicos nas 

suas várias especialidades. 
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Resumo 

 
O presente artigo tem por objetivo primordial entender como o processo de ensino-aprendizagem da Educação 

Profissional e Tecnológica caminha com relação as políticas e ações que o articulam à Educação Inclusiva. Sua 

finalidade é servir de contribuição literário-crítica para a reflexão e para implicar nos leitores vontades e 

iniciativas que viabilizem a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem profissional dentro de parâmetros 

inclusivos. A metodologia aqui utilizada foi a revisão de literatura compatível. Consultou-se autores como 

Caldas (2010), Drago (2011), Mantoan (2011), Sanches e Teodoro (2006), dentre outros que contribuíram para 

a realização deste trabalho. Concluiu-se, portanto, que a educação profissional e tecnológica articulada à 

inclusão de estudantes com NEE está ainda em fase de amadurecimento, mas as políticas e ações analisadas e 

implementadas até o presente momento são conquistas de grande valor a esse público e à Educação de um 

modo geral. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Educação profissional. 

 

1. Introdução 

 

Rua (2011) declara, acerca das políticas governamentais e sua atuação quanto às 

demandas que lhe são dirigidas, que é possível considerar que uma boa parcela das atividades 

políticas dos governos é destinada a tentar solucionar as demandas que lhes são dirigidas 

pelos atores sociais, ou àquelas formuladas por agentes do sistema político. A autora acredita 

que o próprio atendimento a tais demandas deve ser um fator gerador de apoios – o que não 

pode ser garantido de ser realizado em sua totalidade, infelizmente. Na visão da autora: “de 

qualquer forma, é na tentativa de processar as demandas que se desenvolvem aqueles 
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procedimentos formais e informais de resolução pacífica de conflitos que caracterizam a 

política”. 

Diante disso, verifica-se que a educação brasileira é norteada e dirigida a partir das 

demandas que surgem ao longo do tempo de evolução histórica e política deste país. De 

acordo com Severino (2000), a educação, de um modo geral, perpassa por processos 

dinamizadores que consistem em delimitar políticas para o pleno desenvolvimento social 

humano, como se apreende no fragmento: 

 
A educação, como processo pedagógico sistematizado de intervenção na 

dinâmica da vida social, é considerada hoje objeto priorizado de estudos 

científicos com vistas à definição de políticas estratégicas para o desenvolvimento 

integral das sociedades. Ela é entendida como mediação básica da vida social de 

todas as comunidades humanas. Esta reavaliação, que levou à sua revalorização, 

não pode, no entanto, fundar-se apenas na sua operacionalidade para a eficácia 

funcional do sistema socioeconômico, como muitas vezes tendem a vê-la as 

organizações oficiais, grandes economistas e outros especialistas que focam a 

questão sob a perspectiva da teoria do capital humano. (SEVERINO, 2000, np). 

 

Aliado a isso, verifica-se que desenvolver uma educação profissional e tecnológica 

cidadã com resultados positivos tanto para o estudante, quanto para a sociedade onde este 

está inserido, somente será viável com a implementação de políticas que sedimentem a 

valorização da escola pública. Isto posto, destaca-se a importância da Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, assim como outras decisões contidas no 

Plano de Desenvolvimento da Educação do segundo governo Lula, de acordo com 

CALDAS (2010). 

O presente artigo tem por objetivo primordial entender como o processo de ensino-

aprendizagem da Educação Profissional e Tecnológica caminha com relação as políticas e 

ações que o articulam à Educação Inclusiva. Sua finalidade é servir de contribuição literário-

crítica para a reflexão e para implicar nos leitores vontades e iniciativas que viabilizem a 

melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem profissional dentro de parâmetros inclusivos.  

A metodologia aqui utilizada foi a revisão de literatura compatível. Consultou-se 

autores como Caldas (2010), Drago (2011), Mantoan (2011), Sanches e Teodoro (2006), 

dentre outros que contribuíram para a realização deste trabalho. 
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2. Desenvolvimento 

 

As iniciativas de inclusão escolar de alunos com necessidades educativas especiais no 

ensino profissional e tecnológico de qualidade obedecem, dessa maneira, à lógica do 

investimento em metodologias, capacitação dos docentes, e apoio aos discentes. De acordo 

com Sanches e Teodoro (2006), citando a Declaração de Salamanca, incluir estudantes com 

necessidades educativas especiais perpassa, no que se refere ao proceder das escolas, pelo 

seguinte: 

 
O princípio orientador deste enquadramento da Ação consiste em afirmar que as 

escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 

condições físicas, intelectuais, linguísticas ou outras. Neste conceito terão de se 

incluir crianças com deficiências ou sobredotados, crianças de rua ou crianças que 

trabalham, crianças de populações ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994 apud SANCHES; TEODORO, 

2006, p. 71) 

 

Neste ponto, é bastante comum confundirmos integração com inclusão. Diante 

disso, Drago (2011) afirma que o princípio do conceito de integração está atrelado à ideia de 

que é o aluno quem deve se adequar ao ambiente escolar, e não o contrário, ou seja, a escola 

não precisaria passar por mudanças para recebê-lo. No que se refere à inclusão, de maneira 

oposta à integração, o Autor apresenta um movimento para o reconhecimento e acolhimento 

de todas as diferenças, de modo que não haja separação em modalidades de educação do tipo 

regular ou do tipo especial. É necessário, portanto, mudanças na estrutura pedagógica das 

escolas, na tentativa de se oferecer uma qualidade de ensino-aprendizagem e inserção social 

plena aos diversos grupos de estudantes que uma sala de aula pode abrigar, favorecendo 

assim o processo de inclusão. 

Os processos de integração e inclusão, enquanto modalidades de inserção dos 

educandos com NEE nos espaços escolares e também nos diversos espaços da vida, são 

tratados de maneira bastante objetiva por Mantoan (2007, np), como se verifica nos 

fragmentos abaixo: 

 
Uma das opções de integração escolar denomina-se mainstreaming, ou seja, 

"corrente principal" e seu sentido é análogo a um canal educativo geral, que em 

seu fluxo vai carregando todo tipo de aluno com ou sem capacidade ou 
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necessidade específica. O aluno com deficiência mental ou com dificuldades de 

aprendizagem, pelo conceito referido, deve ter acesso à educação, sua formação 

sendo adaptada às suas necessidades específicas. Existe um leque de 

possibilidades e de serviços disponíveis aos alunos, que vai da inserção nas classes 

regulares ao ensino em escolas especiais. Este processo de integração se traduz 

por uma estrutura intitulada sistema de cascata, que deve favorecer o "ambiente 

o menos restritivo possível", dando oportunidade ao aluno, em todas as etapas da 

integração, transitar no "sistema", da classe regular ao ensino especial. Trata-se de 

uma concepção de integração parcial, porque a cascata prevê serviços segregados 

que não ensejam o alcance dos objetivos da normalização. 

 

A outra opção de inserção é a inclusão, que questiona não somente as políticas e 

a organização da educação especial e regular, mas também o conceito de 

integração - mainstreaming. A noção de inclusão não é incompatível com a de 

integração, porém institue a inserção de uma forma mais radical, completa e 

sistemática. O conceito se refere à vida social e educativa e todos os alunos devem 

ser incluídos nas escolas regulares e não somente colocados na "corrente 

principal". O vocábulo integração é abandonado, uma vez que o objetivo é incluir 

um aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente excluídos; a meta 

primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, 

desde o começo. As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o 

sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de 

perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que 

apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. 

 

A educação profissional, no contexto da educação inclusiva, passou a ser vista como 

um direito do estudante que possua necessidades educativas especiais, e ressalta, em seus 

pressupostos, a questão da formação cidadã deste educando, como exposto no fragmento de 

Brasil (2001, p. 60): 

 
A educação profissional é um direito do aluno com necessidades educativas 

especiais e visa à sua integração produtiva e cidadã na vida em sociedade. Deve 

efetivar-se nos cursos oferecidos pelas redes regulares de ensino públicas ou pela 

rede regular de ensino privada, por meio de adequações e programas de educação 

profissional e preparação para o trabalho, de forma que seja viabilizado o acesso 

das pessoas com necessidades educacionais especiais aos cursos de nível básico, 

técnico e tecnológico, bem como a transição para o mercado de trabalho. 
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No documento Brasil (2010), acerca da relação Educação Inclusiva e EPT, o 

Programa TEC NEP – Tecnologia, Educação, Ciência e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Específicas, configura-se como uma ação de cunho inclusivo, com o objetivo 

se inserir pessoas com NEE “em cursos de formação inicial ou continuada, técnicos, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica”. Isso será realizado a partir de “parcerias com os 

sistemas estaduais e municipais de ensino”. Este programa conta com a organização de seus 

serviços de assistência às pessoas com NEE, a partir de uma estrutura de funcionamento 

dividida da seguinte forma: 

 

 Grupo Gestor Central: “assume a coordenação de todos processo. Dele 

emanam orientações, confirmações, expedientes, e atividades de implementação 

da ação TEC NEP em todo o Brasil. Trabalha em articulação com os gestores 

regionais.” 

 Grupo Gestor Regional: “em articulação com o Grupo Gestor Central, 

assume o mesmo papel na sua respectiva região, repassando orientações para os 

Gestores Estaduais e Coordenadores de Núcleos Locais. É o agente articulador 

regional.” 

 Grupo Gestor Estadual: “segue orientações da Gestão Regional, [...] ao 

mesmo tempo em que contata as Instituições ou Organizações que atuam no 

atendimento às pessoas com necessidades específicas. É o agente articulador 

estadual.” 

 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas – NAPNE: “é o setor que, dentro da Instituição, articula processos e 

pessoas para a implantação/implementação da ação do TEC NEP em âmbito 

interno...”. 

 

Os NAPNE’s “têm como objetivo principal criar na Instituição a cultura da 

‘Educação para a Convivência’ e aceitação da diversidade.” Sobre as ações específicas dos 

NAPNE’s, discorreremos mais a seguir, por considerarmos se tratar de um assunto de 

relevante importância ao bom andamento das análises feitas por deste trabalho. 

A Educação em Rede, por sua vez, denota uma visão de união para a educação 

pública no Brasil, de modo que deva existir um equilíbrio cooperativo entre as forças atuantes 

para que a formação educacional seja plena, digna e produtiva, onde se idealiza, de acordo 

com Becevelli (2011, np), que: 
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É a noção de rede que tem sido bastante difundida atualmente, partindo do 

entendimento de que tudo está interligado e articulado. Dessa forma, o todo é 

mais do que a soma das partes. Nesse sentido, acreditamos que a educação 

profissional pode contribuir na formação de indivíduos solidários, pensantes, 

autônomos; e no desenvolvimento de pesquisas que visem à transformação social, 

buscando de forma coletiva o enfrentamento dos desafios da atualidade como a 

violência, o aquecimento global, o desemprego, a justiça social, a inclusão social, 

o preconceito e a promoção de uma cultura de paz e cooperação entre os povos. 

 

As instituições de ensino público, obedecendo às legislações específicas acerca de 

inclusão e educação profissional, passam a contemplar ações como a facilidade de acesso à 

estrutura física da Instituição, através de rampas, elevadores, banheiros adaptados e portas 

adaptadas para os estudantes com comprometimento motor; softwares com áudio das 

disciplinas para cegos e livros em Braille, além de modelos pedagógicos tridimensionais que 

facilitem o ensino-aprendizagem das estudantes com NEE; os intérpretes em Libras também 

já atuam nas instituições de ensino junto aos alunos com deficiência auditiva. Pode ou não 

haver mais de um professor em sala. Para atender à turma de um modo geral, um deles, e o 

outro para atender ao deficiente mental, por exemplo. A capacitação dos profissionais da 

educação é fator preponderante para a promoção de uma educação de cunho inclusivo, seja 

ela na modalidade profissional ou não. Isso é um grande problema, já que na maioria das 

vezes estes não estão preparados para realizar tal tarefa, e o educando com NEE acaba sendo 

marginalizado e não desenvolve seu potencial escolar e social no ambiente escolar.  

Acerca da acessibilidade de estudantes com NEE ao curso de pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo, através do CEAD – Centro de Educação a Distância -, Brasil 

(2009, p. 60) nos apresenta o seguinte: 

 
[...] Acessibilidade às pessoas com necessidades especiais  

O IFES está atento ao atendimento da Portaria n.º 1.679, de 2 de dezembro de 

1999, quanto a assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial condições 

básicas de acesso ao curso.   Todos os polos municipais foram projetados para 

atender a demanda de estudantes com necessidades especiais. O IFES, junto com 

as Prefeituras Municipais, viabilizará o atendimento especial, caso necessário, por 

meio de contratação de profissionais especializados para a inclusão de estudantes 

portadores de necessidades especiais. As avaliações terão suas correções tratadas 

com flexibilidade, valorizando o conteúdo semântico. Os tutores receberão 

material com esclarecimentos quanto à forma de tratamento, vocabulário e outras 

informações relacionadas ao estudante que estiver matriculado. 
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O fragmento acima, extraído a partir do Projeto Pedagógico (2009) para a 

implementação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional e 

Tecnológica (IFES/CEAD), demonstra uma importante preocupação com os 

desdobramentos inclusivos para o desenvolvimento deste curso. 

O trabalho de Santos e Manga (2009) demonstra os benefícios de ações como a 

confecção de modelos pedagógicos tridimensionais para o apoio ao ensino-aprendizagem 

dos estudantes de um modo geral, e ainda mais para aqueles com deficiência visual, seja 

cegueira completa ou baixa visão, onde o tato das estruturas em relevo, as cores e o brilho 

favoreceram tanto aos educandos comuns quanto àqueles com a referida deficiência, a partir 

da construção de modelos de células animal e vegetal para o ensino de Biologia Celular na 

disciplina de Biologia. Diante disso, verifica-se a importância da mobilização do corpo 

docente da rede pública de ensino profissionalizante, na tentativa de buscar soluções que 

viabilizem um melhoramento da qualidade educativa dos estudantes com NEE, para uma 

formação acadêmico-profissional plena e produtiva. Essa mobilização está em curso e em 

processo de amadurecimento, de acordo com o material analisado no foco desta pesquisa. 

Mas a inclusão permeia aspectos que estão muito para além das metodologias de 

ensino-aprendizagem adequadas, arquiteturas bem planejadas e formação de docentes 

preparados para atender de maneira eficaz a estes estudantes. A educação para a inclusão 

deve ser reconhecida em todo e qualquer documento oficial que trate da temática educação 

neste país, de maneira clara e objetiva, e não de maneira superficial ou implícita. Isso porque 

quando é feito deste último modo, a inclusão passa a dar lugar à exclusão, feita na forma da 

letra. A Educação Inclusiva não assume aí seu lugar de importância na educação brasileira, 

mesmo que haja uma legislação específica que trate deste tipo de educação, inclusive no que 

se refere à formação profissional dos sujeitos em questão. 

A pesquisa realizada no site do MEC (BRASIL, 2010) permitiu o acesso a um 

importante documento que trata da formação e sedimentação das concepções e diretrizes de 

formação e funcionamento dos Institutos Federais no Brasil – Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia -, incluindo, por conseguinte, o Instituto Federal do Espírito 

Santo – IFES, documento este intitulado por Um Novo Modelo em Educação Profissional 

e Tecnológica – Concepções e Diretrizes (2010). Este documento traz em sua essência 

questões de grande relevância como a importância social, econômica, política e cultural que 

emana da existência destes institutos, seu histórico de formação e evolução com relação à 

Educação Profissional e Tecnológica, currículo, autonomia, formação educacional de seus 
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estudantes, função política e social. Para este trabalho, iremos nos ater aos dois últimos: a 

função política e social dos Institutos Federais. 

Analisaremos alguns pontos do conteúdo deste material sob uma perspectiva 

inclusiva. Desse modo, temos que: 

 
O foco dos Institutos Federais será a justiça social, a equidade, a competitividade 

econômica e a geração de novas tecnologias. Responderão, de forma ágil e eficaz, 

às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. (BRASIL, 

2010, p. 3). 

 

Os fundamentos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia estão 

aqui, nesta pequena publicação, de forma a que a sociedade brasileira possa 

entender e participar da construção do sólido caminho que estamos traçando em 

busca de um Brasil mais justo. [...] Não resta dúvida de que, a partir de agora, o 

que se cumpre matiza definitivamente a função social dos Institutos Federais. 

Assim, é na definição de sentidos que devem ficar estabelecidas a natureza e a 

singularidade dessas instituições. (BRASIL, 2010, p. 3;6) 

 

Os fragmentos acima do documento em questão iniciam sua apresentação apontando 

fatores preponderantes ao bom desenvolvimento da educação profissional, ao demonstrar 

que no cerne do foco da funcionalidade dos Institutos Federais está a justiça social, traçando 

a partir daí uma trajetória de desenvolvimento social que aspira “um Brasil mais justo”. Esse 

trecho revela uma tentativa do Ministério da Educação em implementar um tipo de Educação 

Profissional voltada ao pleno desenvolvimento da comunidade local, de maneira a produzir 

melhorias nos aspectos econômico, social e científico no entorno dos Institutos Federais.  

Diante disso, a própria criação dessas instituições de ensino se afirma como uma 

política pública. Não obstante, as políticas públicas que regem a constituição e o 

funcionamento dos Institutos Federais são identificadas como tais não apenas pelo fato de 

fazerem parte do orçamento público central, mas também por seus aspectos de compromisso 

com o social, traduzido nas seguintes propostas como se observa no fragmento abaixo: 

 
À luz dos elementos conceituais que subsidiaram a criação dos Institutos Federais, 

afirma-se a educação profissional e tecnológica como uma política pública. Em 

política pública repousa um importante item da constituição da identidade 

institucional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia [...]essas 

instituições são federais, não apenas como expressão da presença em todo o 

território nacional, mas, acima de tudo, como entes mantidos pelo orçamento 
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público central. O sentido de política pública que o atual governo adota amplia 

de forma significativa esse conceito, ou seja, não basta a garantia de que é pública 

por estar vinculada ao orçamento e aos recursos de origem pública. Ainda que o 

financiamento da manutenção, a partir de fonte orçamentária pública, represente 

condição indispensável para tal, a política pública assenta-se em outros itens 

também obrigatórios, como estar comprometida com o todo social, como algo 

que funda a igualdade na diversidade (social, econômica, geográfica, cultural, etc.); 

e ainda estar articulada a outras políticas (de trabalho e renda, de desenvolvimento 

setorial, ambiental, social e mesmo educacional) de modo a provocar impactos 

nesse universo. (BRASIL, 2010, p. 7). 

 

Nesse ponto, chamamos a atenção para o trecho do fragmento acima em que o termo 

diversidade é tratado. Afirma-se que se trabalharia para o estabelecimento de uma “igualdade 

na diversidade”, porém de uma maneira abrangente, sem apontar de maneira clara e direta, a 

questão dos estudantes com necessidades educativas especiais e a educação em seus aspectos 

inclusivos. A leitura das palavras “social” e “cultural” não abrange, necessariamente, tais 

sujeitos e a educação inclusiva. 

As páginas 33 e 34 do documento analisado apontam a educação profissional e 

tecnológica como sendo referenciada, fundamentalmente, pelo homem, em uma perspectiva 

de emancipação social, econômica e produtiva deste homem. “Na extensão desse preceito, 

trata-se de uma educação voltada para a construção de uma sociedade mais democrática, 

inclusiva e equilibrada social e ambientalmente”. Em seguida a este trecho, temos: 

 
As políticas públicas e inclusivas para a educação, em especial para a educação 

profissional e tecnológica, representam a intensificação da luta pela construção de 

um país que busca sua soberania e a decisão de ultrapassar a condição de mero 

consumidor para produtor de ciência e tecnologia, essencial nessa busca. 

(BRASIL, 2010, p.34). 

 

A inclusão para a educação profissional e tecnológica é mencionada, muito 

superficialmente, sem contudo estabelecer os critérios reais e objetivos no que se refere aos 

Institutos Federais e suas ações para com o desenvolvimento da população local. Os direitos 

e os deveres dos educandos com NEE, assim como as políticas e ações inclusivas voltadas 

ao atendimento deste público não são, em nenhum momento, mencionadas ou 

desenvolvidas neste documento. Fala-se muito no desenvolvimento das relações de inclusão 

política, social e econômica dos estudantes-profissionais, sem contudo tratar de qualquer tipo 

de deficiência e os desdobramentos educacionais que estas possam demandar. Ora, em se 
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tratando de uma instituição de ensino, e o Instituto Federal do Espírito Santo também está 

inserido neste contexto, é de suma importância que o documento de concepções e diretrizes 

dos Institutos Federais contemple tais aspectos, o que infelizmente não foi observado. 

Voltando um pouco, as páginas 24 e 25 do documento expressam muito claramente 

a superficialidade deste no que se refere aos parâmetros inclusivos da educação nestas 

instituições de ensino. Isso porque o título do capítulo é “Institutos Federais como rede 

social”, e há uma foto onde existe um possível estudante cadeirante diante de um 

computador. A questão é que em todo o capítulo o assunto tratado é a democratização do 

conhecimento, sem fazer menção uma única vez das pessoas deficientes, sejam cegos, surdos, 

cadeirantes ou pessoas com deficiências cognitivas, e suas necessidades educativas especiais 

como sendo contempladas pelos Institutos Federais.  

É certo que existe uma legislação própria que ampara tais pessoas, mas um 

documento de cunho tão importante como este para os Institutos Federais, disponibilizado 

na página do Ministério da Educação, deveria abranger estas questões. A letra ou a falta dela 

também possuem desdobramentos de exclusão, e em se tratando de educação, isso não pode 

ser aceitável e precisa ser revisto, amadurecido, questionado. Isso porque, a importância da 

educação e os cuidados que esta exige, citando o filósofo Sêneca (4 a.C – 65 d.C, Roma), 

apreendemos que “a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”. 

Esta frase nos remonta ao ideal educacional onde os por menores deveriam ser tratados de 

modo a produzir frutos positivos para a educação como um todo, e para os sujeitos que dela 

participam direta ou indiretamente, logo, a Educação Inclusiva precisa ser contemplada, em 

todos os seus aspectos, tanto em documentos oficiais quanto em seus desdobramentos 

práticos. 

Para um profissional da área de Educação Inclusiva e Diversidade, como a Autora 

do presente trabalho, ou mesmo para pessoas com NEE, seus amigos e familiares ou 

qualquer cidadão com uma consciência inclusiva, este capítulo do documento e a foto nele 

exposta demonstram uma fragilidade e superficialidade em se falar e estabelecer os critérios 

de Educação Inclusiva dos Institutos Federais. É essencial, portanto, que se proceda a uma 

revisão do referido material disponibilizado pelo MEC, de modo que a Educação Profissional 

e Tecnológica esteja atrelada real e positivamente à Educação Inclusiva. Este passo trará em 

sua forma o verdadeiro anseio e vontade de saber-fazer uma educação profissional inclusiva, 

com potencial para a emancipação do estudante-trabalhador, emancipação esta tida como 

desejada e dignificada pelo documento em questão. 
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3. Considerações finais 

 

A compreensão da realidade inclusiva dos estudantes com algum tipo de deficiência 

que compõe a educação profissional e tecnológica, figura como de grande importância para 

a evolução desta linha de ensino, pois visa contribuir positivamente para a melhoria das 

técnicas educativas de inclusão hora utilizadas, bem como corroborar com aquelas que 

atendem a uma satisfatória situação inclusiva desses discentes, além de compreender melhor 

as políticas e ações que norteiam todo o processo de ensino-aprendizagem aí envolvido. 

Ao se delimitar e entender as iniciativas inclusivas, assim como mensurar sua real 

contribuição para a efetiva implementação da inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais na Educação Profissional e Tecnológica, acabamos por transitar por um 

universo de pessoas que possuem sim comprometimentos/diferenças físicas ou mentais que 

exigem um trabalho metodológico e social especial e direcionado, para que as potencialidades 

e as competências desses indivíduos possam ser adequadamente desenvolvidas, tornando-os 

muito mais que cidadãos inseridos socialmente, passam a ser pessoas produtivas; seres 

humanos emancipados. Para isso existem leis reguladoras deste processo, mas é preciso 

também capacitação do corpo de profissionais da educação profissional, e um querer fazer 

por parte destes. Isto pode gerar as mudanças positivas que desejamos ver na EPT em relação 

à inclusão.  

A Educação Profissional e Tecnológica, por todo o exposto até aqui, encontra-se em 

fase de amadurecimento no que se refere à eficiente e eficaz inclusão dos estudantes com 

NEE na EPT. Isso porque, a partir das análises documentais efetuadas por esta pesquisa, 

verificou-se que a Educação Inclusiva atrelada à Educação Profissional e Tecnológica, no 

âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ainda é pouco expressiva, 

superficial e necessita de amadurecimento, no que se refere às concepções e diretrizes destas 

instituições de ensino.  

Em contrapartida, ações como a implementação e funcionamento dos NAPNE’s 

fortalecem e ampliam as possibilidades de inclusão dos alunos com NEE nos Institutos 

Federais, de modo que a busca por metodologias de ensino adequadas a estes sujeitos, bem 

como a realização do trabalho educacional inclusivo a partir de profissionais capacitados para 

tal, movimentam o processo inclusivo dos educandos atendidos pelos NAPNE’s. 

É importante ressaltar que as conquistas em termos de metodologias diferenciadas e 

dispositivos legais de amparo a estes sujeitos – aqui analisadas - , dirigidas pelas políticas e 

ações de inclusão articuladas à EPT, são de grande valia a este público e, por conseguinte, à 
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sociedade de um modo geral, que passa a substituir sujeitos marginalizados e desacreditados 

por cidadãos plenos e produtivos.  

 

Referências 

 
BECEVELLI, I.R.S. CEAD/IFES, 2011. Educação e inclusão: trabalho, ciência, cultura e tecnologia. 

Disponível em: http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=21153. Acesso 

em: 13 out 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília: 

MEC/SEESP, 2001.  

BRASIL. Orientações técnico-pedagógicas para a educação profissional e tecnológica de pessoas com 

deficiência. SENAI. Brasília, 2010. 

CALDAS, L. A. A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_caldas.pdf. Acesso em 03 de setembro de 2010.  

DRAGO, Rogério. Inclusão na educação infantil. Wak Editora. Rio de Janeiro, 2011. 

MANTOAN, M. T. E. Integração x Inclusão: escola (de qualidade) para todos. Universidade Estadual de 

Campinas / Unicamp. Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Reabilitação de Pessoas com 

Deficiência - LEPED/ FE/ Unicam, 2007. Disponível em: http://www.pro-inclusao.org.br/textos.html. 

Acesso em: 12 dez 2011. 

RUA, M. Graças & AGUIAR, Alessandra T., A política industrial no brasil 1985-1992: políticos, burocratas e 

interesses organizados no processo de policy-making” in planejamento e políticas públicas. Nº. 12, p. 3. jul-dez 

1995. Disponível em: http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=32850. 

Acesso em: 18 set 2011. 

SANCHES, I.; TEODORO, A. Da integração à inclusão escolar: cruzando perspectivas e conceitos. Revista 

Lusófona de Educação, p. 71, v. 8, 2006. 

SANTOS, C. R.; MANGA, V. P. B. B. Deficiência visual e ensino de biologia: pressupostos inclusivos. Revista 

FACEVV nº 3, p. 13-22. jul/dez, 2009. 

SEVERINO, ANTÔNIO J. Educação, trabalho e cidadania: a educação brasileira e o desafio da formação 

humana no atual cenário histórico. São Paulo Perspec. [online]. n.2, v. 14, p. 65-71, 2000. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000200010&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em: 05 jan 2011. 



84

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - maio de 2019 - Vol. 5. N. 18 

 

A aprendizagem corporativa como meio de vantagem competitiva 
 

___________________________________________________________________________ 

Renato Santos da Silva 

Mestrando em Administração (FUCAPE) 

Professor e tutor online da Multivix e Esab 

profrenatosantos@hotmail.com  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Resumo 

 
Neste artigo falamos a respeito da aprendizagem como meio de vantagem competitiva. Certamente jovens e adultos 

que buscam aprimoramento estudantil, profissional, através de cursos, seja dentro da empresa, ou fora dela, tem 

melhor desempenho e colocação no meio corporativo. Além de maior desenvoltura profissional e melhores salários. 

Passeamos por algumas nuances acerca do treinamento, são elas: sua definição, seu contexto, características, técnicas 

e recursos logísticos. Vimos que Jesus foi o maior treinador da história, e que sua influência na vida de doze homens, 

garantiu que sua breve jornada na terra frutificasse, e ecoasse até os dias de então. Finalmente concluímos que jovens 

e adultos que adotam a aprendizagem corporativa não só galgam maiores degraus em sua vida profissional, como 

também se estabelecem como a mola mestra que alavancam o crescimento e lucratividade das empresas. 

 

Palavras-chave: Treinamento. Aprendizagem. Educação continuada. Aperfeiçoamento.  

 

1. Introdução 

 

O que seria de um atleta não fosse seu treinamento? O que ele alcançaria sem treinar? 

Onde conseguiria chegar? Que metas conseguiria alcançar? Assim como um atleta jamais 

conseguiria alcançar resultados satisfatórios sem o treinamento, jovens e adultos dificilmente 

obterão crescimento pessoal profissional no meio corporativo sem uma boa dose de treinamento, 

conhecimento.  

Por isso urge a necessidade da conscientização do aprimoramento estudantil. Tanto 

jovens, quanto adultos, precisam de um trilho para serem desenvolvidos pessoalmente, precisam 

de um meio de crescimento pessoal estudantil profissional. 

O objetivo geral deste artigo é analisar a necessidade da aprendizagem, do 

aprimoramento, do conhecimento/treinamento como meio de vantagem competitiva.  
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Nele traremos a definição de treinamento, depois o contexto do treinamento ao longo da 

história, sua importância, características e técnicas. Iremos alistar os recursos logísticos 

necessários ao bom treinamento, para finalmente elencar o processo anti-treinamento e as 

maneiras de eliminá-lo.   

Como percurso metodológico foi realizada pesquisa bibliográfica como forma de coleta 

de dados para subsídio teórico desta pesquisa. 

 

2. Desenvolvimento 

 

Segundo Jorge Eduardo de Vasconcellos, em seu artigo A Importância da área de treinamento 

dentro das empresas (VASCONCELOS, 2018, np)  

 
O treinamento é uma das responsabilidades gerenciais de maior importância nos dias de 

hoje, pois o fim de toda a empresa é ter lucro. Para ter lucro uma empresa precisa ter 

clientes satisfeitos que comprem seus produtos e/ou serviços e, divulguem a sua 

satisfação para outras pessoas, garantindo assim uma penetração de mercado mais 

elevada. Para ter clientes satisfeitos, a empresa deve produzir e/ou fazer algo com 

qualidade que venha a saciar os desejos e as necessidades do consumidor. Para ter 

qualidade em tudo o que se faz, é necessário ter pessoas qualificadas produzindo, e para 

ter estas pessoas, a empresa deve investir na preparação das mesmas através de 

treinamentos. 

 

Não há dúvidas quanto ao fato de que funcionários bem treinados e equipados sejam 

sinônimos de lucro para empresas. A equação é simples, empresa, mais equipe bem treinada, é 

igual a lucro certo. Quem não indica um funcionário bem treinado, estudado? Quem não indica 

um colega de curso na faculdade quando percebe o quão dedicado ele é nos estudos? Quem não 

indica uma empresa de serviço que ofereceu um atendimento diferenciado?  Quem não indica 

uma empresa cujo produto lhe trouxe alegria e satisfação? Nada disso acontece por acaso, usando 

as palavras de Albert Einsten, é necessário ter transpiração. É necessário haver treinamento. 

Jorge Eduardo de Vasconcellos (2018, np) relata que “treinar é educar, ensinar, é mudar o 

comportamento, é fazer com que as pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades, 

é ensiná-las a mudar de atitudes. Treinar no sentido mais profundo é ensinar a pensar, a criar e a 

aprender a aprender”. 

E isto é pura verdade. Jovens e adultos comprometidos com seus estudos certamente 

terão seu comportamento mudado através das letras, ensinos, leituras. E um bom treinador 

certamente ensinará seu aluno a pensar. A caminhar com as próprias pernas do conhecimento. O 
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ensinará através do conhecimento emancipatório. Hinrichs, já vinha dizendo que “Treinamento 

pode ser definido como quaisquer procedimentos, de iniciativa organizacional, cujo objetivo é 

ampliar a aprendizagem entre os membros da organização” (apud BORGES-ANDRADE; E. 

ABBAD; MOURÃO, 2006, p.140). 

Já Nadler, relata que “Treinamento é aprendizagem para propiciar melhoria de 

desempenho no trabalho atual.” (apud BORGES-ANDRADE; E. ABBAD; MOURÃO, 2006, 

p.140). Este é o outro lado da moeda chamada treinamento! A melhoria de desempenho em seu 

trabalho atual. Entendemos que jovens e adultos bem treinados desenvolverão hábil desempenho 

profissional. Foi Wexley, quem disse que “Treinamento é o esforço planejado pela organização 

para facilitar a aprendizagem de comportamentos relacionados com o trabalho por parte de seus 

empregados.” (apud BORGES-ANDRADE; E. ABBAD; MOURÃO, 2006, p.140). 

A UK Departament of Employment, afirmou que: 

 
Treinamento é o desenvolvimento sistemático de padrões de comportamentos, atitudes, 

conhecimento-habilidade, requeridos por um indivíduo, de forma a desempenhar 

adequadamente uma dada tarefa ou trabalho (apud BORGES-ANDRADE; E. 

ABBAD; MOURÃO, 2006, p.140). 

 

Foi Goldstein, quem disse que “Treinamento é uma aquisição sistemática de atitudes, 

conceitos, conhecimento, regras ou habilidades que resultem na melhoria do desempenho no 

trabalho” (apud BORGES-ANDRADE; E. ABBAD; MOURÃO, 2006, p.140). E como bem 

disse Lorde Slim: “Não há ninguém que não possa melhorar muito seus poderes de liderança 

com um pouco de pensamento e prática” (apud ADAIR, 2007, p. 75). 

Portanto, treinar é equipar, é dar condições da pessoa galgar maiores degraus em sua 

ascensão profissional. É oferecer meios do profissional se conhecer melhor, de mostrá-lo onde 

deve chegar. Não foi a toa que Sócrates afirmou: “Conhece-te a ti mesmo” (apud SILVA, 2018, 

np). E uma das maneiras do auto conhecimento é o treinamento. Ao se conhecer, o funcionário 

pode ser realocado dentro de uma empresa. Ao se conhecer, ele descobre onde funciona melhor. 

Ele descobre onde obtém maior eficiência e eficácia. Ao se conhecer o funcionário poderá usar 

de forma mais potente todo seu potencial! E assim, não só oferecer maior rentabilidade ao 

empregador, como também se realizar ao exercer sua essência de vocação. Porque quando o 

funcionário obtêm auto conhecimento ele saberá onde funcionará melhor. Ele terá maior 

satisfação no seu trabalho, e por conseguinte, melhor desempenho. 

O treinamento, o conhecimento, o desenvolvimento de pessoas são instrumentos de 

alavancagem de desenvolvimento das competências, dos desempenhos e de resultados que as 
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organizações precisam para se manter e obter sucesso no mercado. Treinamento e 

desenvolvimento se caracterizam como investimento estratégico e prioritário, e confere 

diferencial competitivo às organizações, principalmente àquelas que são forçadas a se manter em 

contínuos processos de mudança, de forma a enfrentarem as demandas dos clientes e as pressões 

da concorrência. A autora sustenta que treinar os colaboradores é, sem dúvida, uma estratégia 

importantíssima para garantir o desenvolvimento da organização, devendo ser entendido mais 

como um processo contínuo, integrado por ações conectadas e complementares, do que eventos 

isolados (CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.25). 

Ao longo do tempo, o treinamento nas organizações tem sido realizado sob diferentes 

enfoques. Nas primeiras décadas do século passado, no período identificado como de 

predominância da administração científica, época do Fordismo, tinha como foco muito mais o 

“adestramento” de pessoas para realização de tarefas, sem que houvesse qualquer preocupação 

com o desenvolvimento dessas pessoas, já que os empregados eram percebidos, apenas, como 

executores, que vendiam o seu trabalho em troca de salário (CANABRAVA; VIEIRA, 2006, 

p.25). 

O trabalho produtivo e a educação se juntaram a partir do capitalismo, e justamente no 

seu início. No modelo de produção capitalista, a liberdade de mercado assume importância e esse 

modelo se fundamenta em um conjunto de teorias, idéias, valores e instituições, nas quais se 

inclui a instituição escolar, por onde se estabelece a produção e reprodução dos conhecimentos. 

A escola passa a representar, então, a ideologia que compunha o novo sistema de produção. 

Dessa forma, a relação da educação e trabalho se colocou em favor do modelo de 

desenvolvimento, sendo que a ideologia capitalista de produção fez surgir a necessidade de 

formação do trabalhador, com o perfil apropriado àquele sistema de produção. Para atender a 

esse modelo produtivo, realizava o “adestramento” mínimo do trabalhador para linha de 

produção, e a capacitação de um corpo gerencial e de supervisão, para chefiar e supervisionar o 

trabalhador (CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.26). 

Assim, cabia às universidades a educação profissional das classes dirigentes superiores e 

médias, dos profissionais liberais e dos burocratas. E cabia ao treinamento responsabilizar-se pela 

aprendizagem da classe trabalhadora – de linha de produção – aprimorando o “fazer” das 

“tarefas específicas”, que “aprendia com a experiência”, repetindo, assistindo, demonstrações e 

simulações. Isso permaneceu até próximo século XX, quando as próprias empresas treinavam o 

trabalhador “em serviço”. Isso não quer dizer que o treinamento em serviço, a prática, as 

demonstrações e simulações sejam metodologia inadequada. O inadequado é reduzir a educação 

ou o treinamento e desenvolvimento somente à finalidade de instruir o “fazer”, automatizando e 
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alienando o trabalhador, que fica sem acesso aos outros pilares da educação, conforme Delors 

(apud CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.26). 

É evidente que, na conjuntura descrita, predominava a preocupação com os índices 

elevados de boa produção, e isso despertou em Taylor, a necessidade de realizar estudos de 

tempos e gestos apropriados à execução de cada tarefa própria da consecução de determinado 

produto. O Taylorismo foi, portanto, o conjunto das teorias para aumento da produtividade do 

trabalho fabril, elaboradas pelo engenheiro norte-americano Taylor – simplificar ao máximo a 

produção, tornando as operações únicas e repetitivas. A teoria de Taylor foi aplicada nas fábricas 

de automóveis Ford (CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.27). 

Então, o industrial Henry Ford, tomando por base os princípios de Taylor, desenvolveu 

estudos e criou seu próprio modelo, o Fordismo, um conjunto de métodos de racionalização da 

produção: - para diminuir custos, elevar ao máximo possível a produção em massa, aparelhado 

com tecnologia, desenvolvendo, ao máximo, a produtividade por operário (CANABRAVA; 

VIEIRA, 2006, p.27). 

Posteriormente, as mudanças no processo produtivo, acelerado pelo avanço tecnológico, 

oportunizaram o surgimento do modelo toyotista ou japonês. O Toyotismo surgiu em 1950 no 

Japão. Os fundadores, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, da Toyota Motor Company, pesquisaram 

formas de economizar recursos de produção, evitando as grandes fábricas superpovoadas de 

trabalhadores e encontraram novos rumos para a produção (CANABRAVA; VIEIRA, 2006, 

p.27). 

Segundo Canabrava e Vieira, o Toyotismo estabelece alguns princípios, dentre eles o 

sistema Just in time, as placas de visualização e a produção enxuta. Ele valorizava a polivalência 

dos trabalhadores, contrapondo-se a especialização do Fordismo.  

Entretanto, a partir dos estudos de Elton Mayo (1947), os aspectos psicossociais 

passaram a ser incorporados ao treinamento, objetivando “modelar” o comportamento das 

pessoas no tocante às relações que mantinham no ambiente de trabalho; entendia-se que, 

havendo bom relacionamento e nível baixo de conflito as pessoas seriam mais produtivas. 

Já a segunda metade dos anos 70, trouxe os primeiros sinais de uma revolução na postura 

dos mercados. A associação da tecnologia da informática à telecomunicações deu origem à 

globalização, que se instalou já no início da década de 80. Com a emergência da globalização, 

bem como seus efeitos, e da competitividade acirrada entre concorrentes, as organizações 

passaram a investir em treinamento visando manter os empregados atualizados, prontos para 

utilizarem as mais sofisticadas tecnologias e aplicar os novos conhecimentos gerados quase que 

continuamente. 
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O mercado de trabalho fez surgir a necessidade de um novo tipo de trabalhador, 

forçosamente polivalente, criativo, habilidoso no trato com pessoas e no trabalho em equipe. A 

globalização impõe novos padrões de conduta, força a aquisição de novas competências, e alija 

do mercado aqueles que não se dispõem a mudar e a aprender, ou o que é ainda pior, aqueles que 

não tem oportunidades para isso.  

Tais acontecimentos forçam as organizações e os profissionais a se transformarem, 

mudarem suas linhas de atuação e de processos de trabalho, adquirir novas tecnologias, investir 

em pessoas que, de tão preciosas e bem treinadas, passam a ser identificadas como talentos 

(CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.29). 

A Gestão do Conhecimento pode ser entendida como “a arte de gerar valor a partir de 

bens inatingíveis da organização” (SVEIBY, 1998, np). Outrossim, Gaertner Group a define 

como: “A administração do conhecimento colhe e partilha de bens intelectuais visando obter 

resultados ótimos em termos de produtividade e capacidade de inovação das empresas. É um 

processo que envolve, gerar, coletar, assimilar, e aproveitar o conhecimento, de modo a gerar 

uma empresa mais inteligente e competitiva” (apud CANABRAVA; VIEIRA, 2006, p.29). 

Segundo Cleuza Pio (2018, np), em seu artigo “Treinamento e desenvolvimento de 

pessoas: dois lados da mesma moeda”, explicita: 

 
Investir no desenvolvimento de pessoas significa investir na qualidade de serviços que 

determinada empresa oferece, porém, esse investimento deve privilegiar todas as 

pessoas que participam da organização, pois os resultados decorrem das atividades do 

coletivo. 

 

Achar que o treinamento acaba no momento em que se recebe o diploma de faculdade, é 

cometer suicídio intelectual.  

 
O saber adquirido e não preservado desvaloriza-se metade em seis anos, ou seja, 97% 

em uma geração. No início do século XX o saber adquirido por um estudante 

universitário conservava no fim da sua carreira a metade do seu valor.  

Ficou célebre a surpreendente revelação, na época, de Servan Schreiber, ao afirmar no 

Desafio Americano, que a propalada dominação econômica da Europa pelos EUA, na 

verdade implicava na potência do dólar e, sim, no ‘know how’ americano em 

competência gerencial. E, tentando explicar as causas do desenvolvimento daquele país, 

identificava-as com a constatação de que o americano médio estuda dos 6 aos 66 anos 

de idade (MATOS, 1985, p.63). 
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A antropóloga Margaret Med afirmou: “Chegamos ao ponto em que temos de educar as 

pessoas naquilo que ninguém sabia ontem, e prepará-las para aquilo que ninguém sabe ainda, mas 

que alguns terão de saber amanhã.” (apud MATOS, 1985, p.63). 

 
A estabilidade, como antes era concebida, significando segurança, hoje confunde-se 

com obsoletismo, superação. Permanecer pode importar em desaparecer; manter 

simplesmente a posição ou a mera atualização readaptativa pode não significar mais do 

que prolongar o desfecho, manter-se um ilusório equilíbrio, sob constante ameaça. 

Preserva-se a ordem aparente à base de artifícios enganosos que, ao impacto de uma 

crise mais séria, se desintegram. A Sociedade do Conhecimento exige que os homens estejam 

continuamente se educando, não só como motivação de vida, auto-realizando-se, mas 

como necessidade, mesmo, de sobrevivência, onde a mudança tende a tornar o meio-

ambiente mais desafiante e competitivo (MATOS, 1985, p.63). 

 

Existem algumas técnicas específicas quando falamos acerca do treinamento. Gustavo 

Boog destaca as seguintes (2002, p. 130): 

 
Palestras. Indicadas para apresentações de curta duração sobre um tema específico, 

têm caráter informativo e podem gerar reflexões. São recomendadas para 

aperfeiçoamento e educação continuada. 

Workshops. Têm caráter de formação e proporcionam o exercício dos conhecimentos 

em questão. São indicados para todos os tipos de treinamento. 

Multiplicadores. Realizados por profissionais da própria empresa, que divulgam para 

níveis inferiores ou conhecimentos adquiridos. Ideais quando se tem um contingente 

grande de pessoas a ser treinadas simultaneamente. 

Seminários. Compostos de forte bagagem conceitual e de maior duração. Geralmente 

são realizados por consultorias ou escolas e indicados para aperfeiçoamento, formação 

e educação continuada. 

Job rotation. É o deslocamento de pessoas de uma função conhecida para outra 

menos conhecida para aprender com o exercício do cargo. 

On the job. É aprender realizando o trabalho para o qual se foi contratado com a 

orientação e a supervisão de um padrinho, madrinha ou tutor. Indicado para 

treinamentos técnicos.  

Coaching. Orientação personalizada que visa aperfeiçoar determinada competência 

comportamental. Indicado para pessoas em desenvolvimento, principalmente em 

posições de direção ou liderança. 

Mentoring. Orientação personalizada que objetiva estimular pessoas a solucionar 

problemas complexos para avançar em determinados projetos.  
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Vivencial. É a reprodução da situação a ser desenvolvida em um ambiente controlado, 

de tal sorte que a pessoa possa experimentar o exercício da competência ou habilidade e 

repeti-lo até atingir o resultado esperado. 

Encenações ou lúdicos. Treinamentos em que se faz uso de artistas ou esportistas 

para transmitir conhecimento. Explora-se a correlação entre a atividade e o dia-a-dia. 

Peças de teatro, escolas de samba e competições esportivas são um exemplo. 

A distância. Realiza-se por algum meio de comunicação a distância: livro, apostila, 

computador, internet, etc. Muito pensam ser algo novo, mas estudos mostram que os 

primeiros treinamentos a distância foram realizados no século V pela igreja católica. 

Suas características são a viabilização e o controle da aprendizagem a distância. 

 

Se a conversa é sobre treinamento, é necessário salientar o conteúdo logístico necessário 

para total satisfação e sucesso do processo. Gustavo Boog (2002) relaciona, por exemplo: local 

do treinamento: na própria escola ou universidade, no espaço da consultoria, na própria empresa, 

em espaço alugado, em hotel, na própria residência – treinamento à distância; alimentação, 

hospedagem e transporte dos participantes; brindes e material a ser distribuído; Material de 

suporte (papelaria, fotocopiadoras, objetos, etc.); flip chart; computadores e impressoras; tablets; 

data show; auto-falantes e microfones; filmadoras e gravadores. 

É frequente encontrar barreiras à realização dos treinamentos. Novamente destacamos a 

impressão de Gustavo Boog (2002, p. 129-130): 

 
a) Falta de tempo para participar dos treinamentos: A agenda é sempre um 

desafio, busque conciliar interesses. Se não for possível realizá-los no horário de 

trabalho, faça propostas como happy tour, treinamentos em feriados, sábados ou 

domingos. 

b) Falta de recursos financeiros para realizar os treinamentos: A verba de 

treinamento é, em qualquer empresa, a primeira a ser reduzida ou cortada pelo simples 

fato de o treinamento não ter reconhecimento natural quanto à necessidade ou 

eficiência. A forma básica como as empresas avaliam seus resultados financeiros foi 

criada na Idade Média e está em vigor até os dias de hoje. Trata-se da teoria das partidas 

dobradas, utilizada e publicada por um padre de Veneza para controlar o estoque de um 

convento. Trata-se do balanço entre ativo e passivo, e na concepção dessa teoria não há 

espaço para considerar investimentos em treinamento. A disponibilização dos recursos 

financeiros para infra-estrutura e realização dos treinamentos é talvez o maior dos 

desafios a ser superado. Devem-se identificar acuradamente os recursos necessários e as 

épocas em que serão utilizados para chegar ao valor das despesas a ser alocadas no 

plano diretor de treinamento. Muito se diz que treinamento é investimento; entretanto, 

contabilmente, só podemos alocá-lo como despesa. Em alguns casos, quando o 

treinamento vem acompanhado da aquisição de uma tecnologia, pode ser considerado 
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no capital budget e amortizado. O orçamento do treinamento pode ser centralizado na 

área de RH ou descentralizado entre os diversos departamentos usuários. 

c) Dificuldade de incorporar novos conceitos e aplicá-los: Reforce todos os 

esforços daqueles que puseram em prática os conhecimentos adquiridos. Faça reuniões 

para conversar sobre aplicação dos conceitos. 

d) Dificuldade de reconhecer o valor do treinador: Existe a tendência natural de 

que, quando uma pessoa demonstra uma atitude melhor após um treinamento 

realizado, terá dificuldade de identificar o efeito desse treinamento sobre seu 

desempenho. Faça lembrar aos participantes o desempenho anterior e posterior ao 

treinamento. Reconheça sua participação e sinta-se recompensado por contribuir com a 

evolução de um ser humano. \afinal, não é a missão do treinador. 

e) Falta de humildade para aceitar ser treinado ou falta de percepção da 

necessidade de ser treinado: Essa é uma situação bastante desafiadora. Uma forma 

de contorná-la é convidar a pessoa a fazer parte do treinamento como ouvinte. Muitos 

executivos, principalmente em posições elevadas, têm sua auto-imagem construída de 

tal modo que não percebem a própria desatualização. Trazer consultores para 

apresentações que os façam refletir sobre sua competência e postura é um poderoso 

instrumento para iniciar um processo de abertura e mudanças. 

 

3. Considerações finais 

 

Os melhores atletas são os que mais treinam, mais se dedicam, mais se esforçam. Não há 

espaço para quem faz corpo mole em treinamentos e competições. Vencer sem treinar é tarefa 

para poucos.  

O ser humano necessita, mais do que nunca desenvolver suas potencialidades, uma vez 

que o mercado de trabalho fez surgir a necessidade de um novo tipo de trabalhador, 

forçosamente polivalente, criativo, habilidoso no trato com pessoas e no trabalho em equipe.  

A globalização impõe novos padrões de conduta, força a aquisição de novas 

competências, e alija do mercado aqueles que não se dispõem a mudar e a aprender, ou o que é 

ainda pior, aqueles que não tem oportunidades para isso.  

É necessário que a mente dos empresários de então se abra e enxergue a seguinte 

equação: empresa, mais equipe bem treinada, é igual a lucro certo. Até mesmo porque, conforme 

bem disse W. A. Criswell, “mentes são como pára quedas: funcionam quando estão abertas” 

(apud WARREN, 1999, p 16). 

Acreditamos que de fato, a aprendizagem corporativa acarreta em boa dose de vantagem 

competitiva, e premiam os aprendizes com posições privilegiadas e as melhores colocações no 

tão disputado mundo corporativo. 
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Resumo 

 
As tentações de um realismo, cujas pretensões respaldam-se em uma objetivização totalizante do mundo, 

adquirem seu caráter fabular diante de uma realidade que se esmaece interpretativamente. A filosofia da 

interpretação – hermenêutica – não se pretende, tampouco, como substituta de uma ótica metafísica do mundo, 

almejando registros objetivantes da realidade. Uma ética sem transcendência é aquela deslocada de seu eixo 

metafísico. Assim, investigar a possibilidade de uma ética pós-metafísica significa pensar o humano em suas 

relações, destituído de um pressuposto essencialismo. O objetivo geral é analisar a relação entre o declínio da 

metafísica na contemporaneidade e sua relação com a redução da violência, diante dos desdobramentos de uma 

ética pós-metafísica. O percurso metodológico consiste na análise de obras de Gianni Vattimo, dentre as quais: 

Il Soggetto e la Maschera, Nichilismo ed Emancipazione, Etica dell’Interpretazione, Addio alla Verità, A Sociedade 

Transparente, dentre outras. As principais conclusões são de que a ética destituída do essencialismo abre a 

possibilidade para uma realidade pós-metafísica, que se põe doravante em uma lida hermenêutica, criando 

condições para o diálogo entre as mais diversas posições finitas, sem buscar, contudo, a prevalência absoluta e 

última de uma determinada fábula, mas a negociação amigável dos diferentes. Assim, o jogo social é 

caracterizado por um consenso que, no entanto, não suprime o dissenso. Este consenso, por sua vez, não se 

caracteriza como uma assunção dialética, pois não se pretende chegar a uma unidade absoluta e final. 

 

Palavras-chave: Metafísica. Violência. Ética pós-metafísica. 

 

1. Introdução 

  

O princípio da redução da violência guarda uma maior ligação com o declínio da 

metafísica, ou seja, com a derrocada das idéias de verdade e objetividade. Segundo Vattimo 
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(2003, p. 79), a dor é a essência mesma da metafísica: “... non c’è metafisica se non del 

dolore”. E com o declínio da metafísica, esta filosofia da dor perde sua dignidade.   

  A relação entre metafísica e dor apresenta uma conotação sobretudo moral, em que 

a tradição cristã identifica o sofrimento da renúncia que se deve suportar para o alcance da 

virtude. Esta idéia ascética é um paralelo ao sacrifício de Cristo, que, na cruz, encontra sua 

redenção. Contudo, mesmo na religião ou na moral, o teor violento nasce na necessidade de 

segurança, idéia que permeará toda a metafísica tradicional. A religião é apenas a forma em 

que a metafísica é vista de maneira mais imediata e evidente (VATTIMO, 1992; 2007b).  

  A conexão entre moral e metafísica estabelece-se na medida em que a moralidade, 

enquanto sistema de prescrições e valorações, está fundada sobre as mesmas noções últimas 

da metafísica, como, por exemplo, na moral kantiana apresentam-se as idéias de Deus e da 

imortalidade da alma como regulativas da ação, conferindo, portanto, um caráter milagroso 

e inexplicável da moral (VATTIMO, 1992; 2007b). A partir desta associação, a crítica que se 

dirige à metafísica, como é feita por Nietzsche, por exemplo, terá que se dirigir também à 

moral, porquanto ela se estabelece segundo noções metafísicas. Então, o que se colocará a 

partir de Nietzsche é a possibilidade de um pensamento ético pós-metafísico.  

O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre o declínio da metafísica na 

contemporaneidade e sua relação com a redução da violência, diante dos desdobramentos de 

uma ética pós-metafísica.  

O percurso metodológico consiste na análise de obras de Gianni Vattimo, dentre as 

quais: Il Soggetto e la Maschera, Nichilismo ed Emancipazione, Etica dell’Interpretazione, 

Addio alla Verità, A Sociedade Transparente, dentre outras. 

 

2. Metafísica e violência 

 

A necessidade de segurança é o fundamento das ações morais do homem metafísico, 

evidenciando, assim, sua relação com a racionalidade socrática, que se firma sobre a verdade 

e a objetividade.175 As noções metafísicas de verdade e objetividade têm seu nascedouro na 

busca prática pela segurança frente às situações de perigo que circunstanciavam os homens, 

de modo que agora os referenciais metafísicos serviriam para colocar o sujeito em posse 

destas situações até então ameaçadoras.  

  
... emerge con chiarezza la connessione tra il perseguimento di scopi pratici (la 

sicurezza) e il sorgere di atteggiamenti teoretici come l’oggettività e il senso della 

verità (...) Noi stiamo in una situazione diversa nei confronti della “certezza”. Per 
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la piú gran parte del passato l’uomo è stato cresciuto nella paura, e ogni esistenza 

sopportabile è sempre cominciata con il “senso di sicurezza”, tutto questo 

continua ora ad agire nei pensatori. Ma appena l’esteriore “pericolostà” 

dell’esistenza diminuisce, nasce anche una voglia di insicurezza, di 

indeterminatezza di orizzonti... È la paura connessa con l’esistenza primitiva la 

ragione per cui i filosofi insistono tanto spesso sulla conservazione (dell’ego o 

della specie) e la considerano come un principio (VATTIMO, 2007b, p. 113). 

  

Esta busca pela segurança, na qual as noções últimas da metafísica tem como modelo 

o conceito aristotélico do saber como consciência das causas, pois conhecendo estas, o 

sujeito tratará com maior segurança uma determinada situação (VATTIMO, 1992; 2007b). 

O saber dos princípios primeiros resolve o problema do domínio cognoscitivo do homem 

sobre a realidade, ao reduzir tudo à esfera das archai, pois “l’unico modo di saper tutto è conoscere 

il principio o i principi primi da cui tutto nella realtà dipende” (VATTIMO, 2007b, p. 115). Deste 

modo, a metafísica, por meio da generalização, responde à necessidade de segurança, 

colocando à disposição do sujeito um saber que lhe permite dominar as várias situações da 

existência (VATTIMO, 1992; 2007b). 

O pensamento generalizante da metafísica tem como objetivo assegurar a 

sobrevivência do homem na terra, por meio da satisfação da necessidade de segurança. No 

entanto, a metafísica é insuficiente: não consegue dar tudo o que promete. O homem que 

alcança sua meia-idade e se depara com as limitações de sua estrutura racional: ele reconhece 

que não pode conhecer tudo, compreende que conhecer a totalidade racional do universo é 

uma empresa deveras além de suas forças. Mesmo diante da impossibilidade de se conhecer 

tudo, o homem insiste na desproporção que há entre suas forças e o domínio cognoscitivo 

que a metafísica lhe havia prometido é, esta desproporção, um ato de violência, que gera um 

certo sofrimento.181 No fundo, este sofrimento revela-se como medo da própria finitude e a 

possibilidade de um pensamento pós-metafísico tem diante de si uma nova relação nos 

confrontos com a vida e com a morte. E, com isso, a imortalidade da alma fragiliza-se como 

constituição do postulado da razão prática (VATTIMO, 1992; 2007b).   

Esta insatisfação gerada pela incapacidade do indivíduo de derrubar florestas, isto é, 

a promessa da totalidade racional do universo feita pela metafísica, mas que está, na verdade, 

para além do seu alcance, é ainda um sentimento característico do homem metafísico. Nesta 

insatisfação (que é a impossibilidade de realizar o pleno domínio cognoscitivo do mundo) 

subsiste a idéia de uma totalidade que talvez não possa ser alcançada pela razão, mas que 

talvez possa ser satisfeita pela religião, na idéia de um Deus transcendente. Com isso 

queremos mostrar que o homem ainda está preso aos esquemas de violência da metafísica e 
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clamoroso pela segurança: pois ainda sente o medo da finitude, da mortalidade. Por isto, esta 

nova relação com a vida e com a morte, dinamizada pelo pensamento pós-metafísico, tem 

como possibilidade uma abertura para além da insatisfação.   

Próprio deste pensamento generalizante, que reduz tudo a um único princípio com 

o objetivo de dominar o real, é o fundacionalismo. Fundacionalismo é uma abstração na 

busca por quadros estáveis e gerais da experiência, que tem como princípio a idéia de 

substância.   

 
(...) la metafisica nasce da un primitivo bisogno di “fondazione”, bisogno che è 

primitivo e originario solo per l’umanità come l’abbiamo conosciuta e vissuta 

fino ad oggi (...) Il bisogno di fondazione è solo il bisogno di sicurezza (...) La 

fondazione, per cio che riguarda il mondo esterno, il “non io” delle filosofie 

idealistiche, viene raggiunta mediante il concetto di sostanza (VATTIMO, 2007b, 

p. 120-121). 

  

Deste modo, temos a caracterização de verdade, que a tradição filosófica cristalizou, 

como peremptória e imutável. Este pensamento generalizante que remete tudo a um 

princípio já se constitui em violência, na medida em que impõe um padrão. A metafísica 

surge como necessidade de segurança frente a uma situação de risco e violência, mas ela 

mesma responde com um ato violento, a fim de assegurar o domínio cognoscitivo da 

realidade.  

 
Il bisogno di fondazione è solo il bisogno di sicurezza che l’uomo avverte in una 

situazione di minaccia e di violenza, e la metafisica risponde a questa situazione 

attraverso un altro atto di violenza, il colpo di mano che tende a impadronirsi 

delle contrade più fertili assicurandosi la conoscenza dei principi da cui tutto 

dipende (VATTIMO, 2007b, p. 120-121). 

  

Com base na idéia de substância justificou-se, por exemplo, o imperialismo europeu, 

que submetia suas colônias. A civilização européia, modelo do máximo nível alcançado pela 

humanidade, agora tinha a missão de colonizar e converter o povo dominado (VATTIMO, 

2004). A crítica à metafísica torna-se também uma crítica sociopolítica do Ocidente. E com 

o crepúsculo da idéia de substância, efervesceram as múltiplas identidades culturais, 

propiciada pelos mass media, contribuindo para a dissolução do pensamento fundacionalista 

(VATTIMO, 1992; 2007b). 
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Diante desta dissolução, emergiram algumas linhas filosóficas, que, no entanto, 

destoam sensivelmente no que diz respeito à questão do ser. Rorty e Derrida, por exemplo, 

enveredam pelo abandono da questão do ser, o que para Vattimo seria Überwindung. A crítica 

de Vattimo (1989; 2003), entretanto, aos filósofos da Überwindung é que eles não podem 

resolver o problema posto pela tradição filosófica, apenas renunciando, descartando, a 

questão do ser, ignorando Nietzsche e Heidegger. Liquidada de uma vez por todas a validade 

universal, o neopragmatismo de Rorty cria uma metafísica antifundacionalista, isto é, da 

pluralidade. Cada filosofia é uma redescrição do mundo. Mas esta teoria rortyana das 

redescrições o que seria? Seria ela também uma redescrição ou uma metateoria?  

Assim, para Vattimo (1989; 1992; 2003), as filosofias da Uberwindung tropeçam no 

fundacionalismo e, ainda, deixando de responder às questões hodiernas, caem no risco do 

relativismo das várias visões de mundo. Ao contrário, o caminho de Vattimo é o percurso 

aberto pelo pensamento de Nietzsche e Heidegger, que passa pela rememoração do 

esquecimento do ser: não podemos não nos dizer metafísicos, mas agora que temos 

consciência, colocaremos uma certa dose de ironia (a arma dos mais moderados), que se 

constitui a Verwindung (ou secularização), por isso a metafísica não foi liquidada, no sentido 

de ter sido abandonada ou descartada, mas está justamente em seu crepúsculo, isto é, ela está 

enfraquecida. Da mesma forma, não podemos dizer que não há mais universalidade; sim há, 

mas ela está enfraquecida.  

 
(...) Verwindung: non supermanento (Überwindung) ma distorcimento, 

rassegnazione, accettazione ironica. Di che cosa? Appunto dell’eredità della 

metafisica – e ancor, dunque, dell’Occidente e della sua supremazia, e della 

nozione di universalità (VATTIMO, 2003, p. 39).  

 

Compreender o Ocidente (e, portanto, a metafísica) como terra do crepúsculo do ser 

é entender que a metafísica é constitutiva do nosso horizonte e vemos a sua herança como 

monumentos, ou seja, a metafísica nos permeia de forma secularizada, enfraquecida. E a 

partir destes monumentos, resíduos, reconhecemos uma proveniência, o nosso vínculo. Dois 

movimentos contemporâneos que lidam com a questão da dissolução são o universalismo 

metafísico, como a filosofia da mente e as ciências cognitivas, que ignoram qualquer tipo de 

crise e o pluralismo relativista, como o neopragmatismo rortyano, que ignora a questão do 

ser (VATTIMO, 1989; 2003). Estes dois movimentos não levam em consideração o 

crepúsculo do ser e que, para Vattimo, constituir-se-á como cerne para repropormos a tarefa 

da filosofia na pósmodernidade como processo de secularização.  
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La secolarizzazione, nel suo significato connesso con l’esperienza e l’esistenza 

storica della religione, è il modello a cui pensare (...) L’Occidente, potremmo dire, 

tramonta perché il tramontare costituisce la sua vocazione storica. O, detto in 

altri termini, la storia, nel solo modo in cui l’Occidente riesce a concepirla e a 

viverla, è storia di secolarizzazione (VATTIMO, 2003, p. 42-43).   

  

“Non possiamo non dirci cristiani” (ARCAIS; ONFRAY; VATTIMO, 2007, p. 161). Por 

isso, a frase de Croce, citada por Vattimo: não tem o intuito de conduzir ao retorno da fé 

medieval ou à disciplina da Igreja, e sim reconhecer o elo com um determinado horizonte 

histórico-cultural, perpassado por uma interpretação secular do cristianismo. Dizer-nos 

cristãos não significa uma afirmação religiosa, mas a assunção de vínculo com uma 

proveniência, isto é, uma herança cultural, uma tradição. A herança do cristianismo não é 

tanto a sua dogmática, mas a sua contribuição na constituição do sistema de direitos; a 

humanização das relações sociais; a dissolução do direito divino de cada forma de autoridade 

e, como já delineado por Weber, a importância da ética protestante para a consolidação do 

espírito capitalista.   

A primeira conseqüência do crepúsculo do ser do Ocidente (sua secularização) é a 

consciência de que, com a dissolução da metafísica e do pensamento fundacional, não se está 

alcançando uma visão mais verdadeira e iluminada da realidade. Seguindo o fio condutor da 

secularização (Verwindung), a história da dissolução da metafísica significa uma distorção 

irônica da tradição, isto é, a redução do sacro a dimensões humanas. Por ser uma distorção 

e não um abandono, isto implica que na tomada de posições diversas há um critério, que se 

baseia em uma interpretação da proveniência, estando, portanto, dentro de um âmbito 

delimitado e não relativista.  

Deste modo, a filosofia da secularização reconhece-se também como interpretação, 

mas reconhece também seu vínculo com a tradição. Assumir esta herança é reconhecer que 

o Ocidente é plural, é a terra do ocaso do ser, mas também é lugar de dogmáticas 

(metafísicas), sejam elas religiosas, filosóficas ou culturais. Em síntese, também 

reconhecemos que não podemos não nos dizer ocidentais, pois “abbiamo ancora sempre bisogno 

di una ontologia, fosse pure solo per mostrare che l’ontologia è destinata alla dissoluzione” (VATTIMO, 

2003, p. 31).    

A filosofia da universalidade secularizada e enfraquecida não está em posse de 

verdades objetivas, e, por isso, não tem como pretensão realizar o itinerário da transparência 

total, da absoluta iluminação da razão. Portanto, o momento próprio da secularização é a 
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compreensão da passagem da veritas à caritas. O projeto emancipativo de Vattimo 

(VATTIMO, 2003, p. 6) é a liberação por meio do enfraquecimento, que significa a abertura 

à alteridade: “pensiero che sa di poter mirare all’universale solo passando attraverso il dialogo, l’accordo, la 

caritas”. Quais seriam os efeitos da secularização para a Filosofia? A hermenêutica não é uma 

teoria metafísica da descrição da essência interpretativa do ser, mas “ontologia do 

enfraquecimento do ser” (VATTIMO, 1989; 2003), que fornece as razões filosóficas para 

uma sociedade mais aberta, democrática, plural e tolerante, ao invés de uma sociedade 

totalitária. Discutiremos de forma mais detalhada seus efeitos ético-políticos adiante. 

 

3. Declínio da metafísica e a ética da proveniência 

  

A questão da ética implica, como ponto de partida, a interrogação “o que devemos 

fazer?”, isto é, o discurso ético é embasado na noção central de dever, o qual se orienta – e, 

apenas tem sentido – em relação à conjuntura social. É corrente na história da filosofia o 

caminho dicotômico reservado à discussão ética, em que a razão – ou alma – representa a 

essência nobre do ser humano, em contraposição ao corpo – o reino da esfera concupiscente 

–, que representa as paixões, os interesses e as inclinações. Desta contraposição, tem-se a 

alma, enquanto sede das idéias eternas, portanto, da idéia imutável e perfeita do dever-ser 

ético, enquanto o corpo representa aquilo que é corruptível, ilusório e que se desfaz com a 

morte (VATTIMO, 1989; 2003).  

Este modo de conduzir o discurso ético já não encontra ressonâncias na literatura 

filosófica hodierna. Este é um dos sintomas após o anúncio nietzschiano da morte de Deus, 

que pôs em derrocada os valores de universalidade e ultimidade, os quais sempre nortearam 

o âmbito do discurso ético, seja quando em referência às idéias perfeitas platônicas, seja 

quando essas idéias emanam do Deus cristão, ou quando essas idéias são acessíveis a uma 

razão prática universal. A questão que se coloca na filosofia após a crise dos fundamentos de 

validade universal é acerca da possibilidade de se pensar numa ética sem transcendência.   

O atual discurso filosófico da ética não pode prescindir dos efeitos reverberados a 

partir da dissolução da metafísica. Esta dissolução que, ao contrário de ser uma refutação 

demonstrativa, indica uma mudança de rota, aberta pelo horizonte da morte de Deus, que 

não é uma tese, mas um anúncio, do qual a filosofia da pós-moderna é chamada a dar uma 

resposta (VATTIMO, 1989; 2003). A crise da filosofia dos princípios primeiros abriu a 

possibilidade de um pensamento da não-fundatividade, ou seja, de um pensamento não mais 
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arraigado no essencialismo, que identifica o ser com base em premissas parmenidianas, mas 

que doravante leva em consideração as circunstâncias históricas em que o ser-aí é lançado.   

Neste contexto, Vattimo (2003, p. 51) repensará o discurso filosófico da ética, 

aplicando, pois, a lei de Hume à ética metafísica, no qual expressa que “não é lícito passar 

sem explícitas razões da descrição de um estado de fato à formulação de um princípio moral”. 

O autor torinense assume, deste modo, a crítica tardo-moderna da ética derivada de 

princípios primeiros, base das máximas de ações e dos imperativos práticos. Isto, entretanto, 

não indica uma invalidação do discurso da ética, o qual deveria ser relegada às ações concretas 

e imediatas de cada situação. Apesar de a dissolução dos fundamentos metafísicos abrir 

caminho para uma ética de cunho relativista, não é essa que se torna o discurso vattimiano. 

Ao contrário, a questão que se coloca é o pensamento de uma ética sem transcendência – 

mas sem cair em um mero relativismo –, que agora se orienta em jogo, no interior das 

conjunturas histórico-sociais.   

O que Vattimo (1989; 2003) indica é que as normas éticas estão sempre em jogo, 

lançadas às aberturas configurativas do ser, não podendo, pois, serem identificadas com a 

natureza – este é o caráter de violência da metafísica. Ou seja, não se trata, primeiramente, 

de uma contestação das normas, mas do essencialismo que estaria subjacente a elas. A partir 

da condição de não-fundatividade das normas de conduta ética, o discurso filosófico da ética, 

em tempos de derrocada da metafísica, elaborase não mais edificado em princípios primeiros 

e universais, que seriam expressão da própria natureza, mas a partir do jogo social do 

consenso. Esta ética radicada no jogo se caracteriza por se referir a sua época.   

Mostrar de onde provém o embasamento da conduta ética, e do qual é hereditária, é 

a condição vattimiana de se pensar em uma ética desarraigada do âmbito da transcendência, 

explicitando seus traços constitutivos, isto é, desmitificando sua estrutura naturalística. Deste 

modo, a “proveniência” indica um horizonte do pensamento ético situado a partir da 

dissolução dos princípios primeiros, indicando, pois, uma pluralidade não-unificável 

(VATTIMO, 1989; 2003). A radicalidade do discurso filosófico da ética, enquanto 

proveniência, encontra-se em uma relação circular com a metafísica, em que se torna 

condição de possibilidade para a ética a partir da derrocada desta, como, também, é condição 

dissolutiva da mesma, esmaecendo, a partir da proveniência e da hereditariedade, suas 

premissas teleológicas. Nesta relação circular, não há, portanto, uma superação da metafísica 

em termos de total abandono, mas uma superação na direção de uma convalescença que, 

constantemente, remete-se às suas ruínas – Verwindung. Pois a metafísica “não nos deixa 

completamente órfãos” (VATTIMO, 2003, p. 52). Intrínseco ao seu processo dissolutivo, 
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conduzido pelo fio condutor do niilismo, há elementos para uma reconstrução, de modo que 

não é possível sua superação como simples abandono – Überwindung –, mas uma remissão 

aos seus vestígios, apontando como lógica própria da metafísica em tempos de fim de 

modernidade; de fundação e de desfundamento.   

O pensamento da ética não pode mais fundamentar-se em máximas de ação e 

imperativos práticos, pois ele precisa assumir a condição atual de dissolução da metafísica 

por meio do fio condutor do niilismo. A ética pós-metafísica não pode mais fundamentar-se 

em critérios de universalidade, em sentido kantiano; pois, uma vez posto em descoberto a 

fábula, esta não pode ser absolutizada. A ética pós-metafísica não pode, além disso, assumir 

como referimento último as pertenças mais específicas, sejam elas étnicas ou de classe, sob a 

condição de limitar a própria perspectiva e cair no risco de repetir o jogo metafísico da 

absolutização de um imperativo absoluto, com o qual uma fábula específica e particular 

torna-se o mundo verdadeiro.   

Em contraposição à limitação das referências últimas, a ética pós-metafísica deve 

orientar-se no ampliamento de horizontes (VATTIMO, 1989; 2003), cujo referencial é a sua 

proveniência, que põe a descoberto os seus múltiplos componentes. A ética da proveniência, 

enquanto dissolução dos princípios metafísicos, não pode conduzir, por sua vez, à definição 

de um mais válido e novo princípio, na medida mesma em que ela não se situa no âmbito da 

transcendência. Vattimo (2003, p. 53) explana:  

 
... ciò di cui ci troviamo a disporre, qui, è solo la base per un atteggiamento critico nei 

confronti di tutto ciò che pretende di presentarsi come principio ultimo e universale. 

Si noti che nemmeno questo atteggiamento può pensarsi come universalmente 

valido, cioè raccomandabile a tutti e sempre.  

  

A ética pós-metafísica não enseja construir-se como aplicação prática de uma certeza 

teórica, determinado por fundamentos últimos. A assunção da dissolução dos princípios 

implica que o discurso filosófico da ética, doravante, constrói-se a partir da finitude. A ética 

da finitude, por sua vez, não pode ser compreendida como um salto no infinito – dado o 

reconhecimento da finitude –, tampouco como relativismo, enquanto avaliação e tomada de 

decisão diante das alternativas específicas e imediatas apresentadas por cada situação. A 

caracterização da ética da finitude é o colocar em descoberto o horizonte finito da própria 

proveniência, levando em consideração suas implicações pluralísticas. O discurso filosófico 

não pode apresentar-se como condição superior de uma compreensão universal, na medida 

em que representa apenas a particular condição do filósofo (VATTIMO, 1989; 1992; 2003).   



103

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - maio de 2019 - Vol. 5. N. 18 
 

 

O que se deve buscar neste horizonte ampliado de discursos é o jogo consensual. A 

escuta dos conteúdos da hereditariedade e da proveniência coloca em jogo justamente a 

alteridade: a voz do outro também é proveniência. Portanto, a ética da proveniência e a escuta 

da hereditariedade promovem a desvalorização de todos os valores, no sentido em que é 

desfeito o nexo entre ética e transcendência, conduta e natureza. As normas éticas deixam 

de ser naturais para serem configurações histórico-culturais e isto não indica, inicialmente, a 

suspensão ou revogação delas, mas a precariedade com a qual se revestem as mesmas, 

enquanto articuladas em um discurso social. Deste modo, o discurso filosófico da ética, sob 

o fio condutor do niilismo, aponta para uma racionalidade – não mais caracterizada como 

transcendental – como discurso-diálogo entre posições finitas, que se reconhecem como tais, 

destituída da pretensão metafísica de se valer como legítima perante as demais – 

reconhecimento de sua condição como interpretação possível da realidade (VATTIMO, 

1989; 1992; 2003).  

 

4. Considerações finais 

 

A ética da finitude caracteriza-se pelo respeito ao outro, na medida em que reconhece 

o aspecto finito tanto do eu, quanto do tu, que se coloca em jogo, relação esta que não se 

funda mais sobre o pressuposto de que o homem seja portador de uma razão igual em todos, 

pressuposto o qual permeia as éticas essencialistas e, portanto, violentas. Vattimo (2003, p. 

56) expõe que:  

 
Riconosciute come eredità culturale, e non come nature ed essenze, tali regole 

possono ancora valere anche per noi, ma com una cogenza diversa, cioè come norme 

razionali (riconosciute con um dis-cursus, logos, ragione: mediante una ricostruzione del 

loro costituirsi), sottratte alla violenza che caratterizza i principi ultimi (e le autorità 

che se ne sentono depositarie). 

  

Assim, pode-se dizer que a ética pós-metafísica caracteriza-se por ser a passagem da 

ética do Outro à ética do outro (ou dos outros). O Outro (com maiúsculo) indica, aqui, não apenas 

a ética pensada a partir das constituições religiosas, mas também toda a ética pensada a partir 

da noção metafísica de transcendência – também estão nesse bojo a ética das idéias perfeitas 

platônicas e os imperativos práticos da razão universal kantiana –, a partir da qual o discurso 

ético foi identificado com natureza e essência. A ética do outro (com minúsculo) é, portanto, 

dentro da obra vattimiana, pensada fora do âmbito da transcendência, sendo caracterizada 
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dentro de um universo da negociação e do consenso (VATTIMO, 1989; 2003; 2009). Disso 

decorre que as normas éticas são elaboradas sobre a base do consenso e do respeito às 

opiniões, segundo regras democráticas. A ética pós-metafísica pode propor específicos 

conteúdos de moral, dentro do diálogo social, apontando a proveniência e hereditariedade 

das idéias morais e das razões oferecidas pela preferência das mesmas; além da crítica ao 

naturalismo e essencialismo ético e do autoritarismo que lhe são conexos. 
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