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Editorial

A FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação cumprindo a sua missão de difundir a
toda comunidade acadêmica os resultados dos trabalhos e dedicação do seu corpo docente, e dos demais
profissionais das áreas de gestão, tecnologia e educação, publica mais uma edição de sua revista científica.
Com mais uma publicação, além da formação sólida, séria e atualizada aos alunos e professores importante
estímulo à pesquisa, fator imprescindível a qualquer projeto que almeje um ensino de qualidade, culminando na
formação de profissionais com um diferencial para o mercado de trabalho.
O Conselho Editorial da Revista Cientifica da FAI agradece aos professores, pesquisadores, à direção da
instituição e a todos que contribuíram com a publicação de mais essa edição e deixa o convite para que continuem
fazendo parte desse projeto tão importante, não só para a comunidade em geral.

Conselho Editorial

Pós-modernidade, emoções e educação: por um modelo de regulação
emocional para educadores

Ana Carolina de Faria Silvestre
Doutoranda em Filosofia Jurídica na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Mestre e especialista em Filosofia do Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra. Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito do Sul de Minas. Professora no Centro de Ensino Superior em
Gestão, Tecnologia e Educação (FAI) e na Faculdade de Direito do Sul de
Minas (FDSM).
E-mail:fariasilvestre@yahoo.com.br

RESUMO

Tradicionalmente, razão e emoção são perspectivados como reinos distintos. Ao educador caberia, portanto, castrar as
suas emoções e hipertrofiar a sua dimensão racional de modo a concretizar o seu objetivo: educar. No entanto, as
emoções estão presentes no dia a dia dos profissionais da educação e negá-las não vai alterar este fato. É necessário
enfrentar a temática das emoções na atividade docente de modo a canalizá-las para a concretização de um ensino
aprendizagem eficiente e prazeroso para ambos, professores e alunos.

Palavras-chave: Pós-modernidade. Razão. Emoções. Educação. Modelo de regulação emocional para educadores.

ABSTRACT

Reason and emotion are traditionally assumed as distinct realms. To the educator it is said that he should castrate his/
her emotions and hypertrophied his/her rational dimension in order to accomplish his/her goal: educate. However,
emotions are present in educators`s daily routine and deny that will not change this fact. It is necessary to face the
emotions when it comes to teaching in order to channel them to the realization of an effective and enjoyable teachinglearning process for both, educator and student.

Keywords: Postmodernity. Reason. Emotions. Education. Emotional regulation model for educators

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 13, n. 1, p. 13-18, 2013

13

Gestão

1 INTRODUÇÃO
Vivemos tempos cunhados pela mudança, pela
percepção da sensação de passagem, pela instabilidade
e incompletude. Para muitos, tratar-se-iam de tempos

interesses de toda a ordem; aparências querendo ser
percebidas como Seres.
O mundo da vida – retirado o véu de ingenuidade

pósmodernos . No entanto, cabe esclarecer ab initio

que obscurecia os olhares e os acalmava – deixa de ser

que a atribuição adjetiva à nossa contigência presente

assumido como uma realidade natural perante a qual nos

de ‘pós-moderna’ não é unânime. Outras expressões

restaria

foram sugeridas como mais adequadas para designar o

especulativodesveladora e passa a ser assumido como uma

1

apenas

um

exercício

de

natureza

, “modernidade

possibilidade ou uma experiência possível entre outras.

reflexiva” , “modernidade tardia” etc. No entanto – e

A natureza das coisas 7 deixa de ser assumida como

a par do dissenso reconhecido 5 (que nos remete desde

inevitabilidade, galgando(?) ao status de hipótese

ao seu nascimento, ao uso/emprego) – foi essa a

experimentável e falsificável. O mundo não é o somatório

expressão que logrou maior receptividade no âmbito

de regularidades e constâncias imutáveis que incidem

da

sobre as coisas e sobre os homens inevitavelmente, mas

status quo: “supermodernidade”
3

2

4

investigação

filo sófica

e

so cioló gica

6

contemporâneas .

um espaço essencialmente aberto cujo espetáculo – ainda

A contingência sócio-cultural atual se nos

que, iniludivelmente, limitado pelos recursos disponíveis

revela problemática (às vezes ao limite da aporia!)

e acessíveis aos seus atores – pode ser idealizado e

porque, como transição, tem que lidar com as tensões

concretizado de maneiras diversas.

geradas entre o ‘passado’ (e seus pressupostos de

A experiência mundanal não é uma criação finalizada

inteligibilidade) e o ‘presente multifacetário’ (que

e constante cujo sentido e inteligibilidade sustentar-se-iam

não tem pudores em interrogar criticamente esses

em uma ratio superior e mais excelente – laica ou não. O

mesmos pressupostos e de pretender afastálos). A

absurdo deixou de ser a cobra morta aos pés do homem

interrogação perscrutante da condição atual, dirigida

moderno 8 – penetrável pela racionalidade moderna de tipo

ao passado erodido, nos leva a experienciar a ‘condição

cartesiano que tudo conhece e vê (ainda que a sua

contemporânea’ como possibilidade cunhada pela

potencialidade plena nos remeta a uma apologia ao futuro

diverdade e pela (potencial!) transformação.

que virá!) –, sinaliza, ao contrário, a percepção da crise

O presente é uma construção possível entre outras

gerada pela sensação de passagem. Afinal, a chave da

compossibilidades histórica e socialmente cunhadas – o

existência e das nossas náuseas está no esfacelamento

Ser, assumido como dado natural, a-histórico e perene,

das certezas, das distinções, dos conceitos assumidos

não foi capaz de resistir ao teste proposto pela

como verdades assentadas na natureza das coisas; no

consciência crítica. As instituições, os conceitos, as

absurdo e no desencantamento do mundo moderno.

classes sociais e as coisas em si mesmas se nos revelam

O termo pós-modernidade pode pretender designar

nuas - como construções ou possibilidades nascidas e

um estado atual de coisas ou um processo de

criadas no horizonte da cultura - alinhadas com

modificações que se projeta sobre todas as dimensões

1

2
3

4
5

6
7

8

Segundo Joel Birman, a atribuição à contingência presente de “pós-moderna” ou de “modernidade tardia” relacionar-se-ia, dentre
outros aspectos, a aspectos políticos (que estão inseridos em um contexto social global). Autores defensores da “pós-modernidade” se
alinhariam à cultura americana – a ascensão da cultura e do modo de ser americano, ocorrida no século XX, se difundiu através dos meios
de comunicação de massa -, enquanto autores defensores do emprego da expressão “modernidade tardia” alinhar-se-iam à cultura europeia
– berço das revoluções e tradições que marcaram indelevelmente a cultura e o modo de ser ocidentais (BIRMAN, 2000).
AUGÉ, M. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: Papirus, 2004.
BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernidade Reflexiva: Política tradição e estética na ordem social moderna. São
Paulo: Editora UNESP, 1995.
HALL, Stuart. A identidade cultural da pósmodernidade. Rio de Janeiro:DP&A, 2002.
Professor Bittar destaca ser essa mesma a primeira característica da pós-modernidade: “a incapacidade de gerar consensos” (BITTAR,
2005, p. 97).
Neste sentido, (BITTAR, 2005, p. 96-97).
A crítica proposta pelo materialismo histórico de Karl Marx nos convida a ver a realidade como aparência e não como causa. É ela efeito
das ideologias, assumidas como fenômenos sociais e históricos que se nos apresentam como evidências ou realidades pertencentes
a natureza das coisas. O efeito se nos apresenta como causa, legitimando o status quo e a sua imutabilidade.
Analogia criada por Sartre. Cf. SARTRE, Jean- Paul. La Náusea, Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 190.
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da experiência contemporânea atual. Nossos hábitos,

excelência individual e comunitária, mas, também ela, se

valores, necessidades individuais e coletivas; nossa

nos revelou imperfeita e incapaz de concretizar a ideia de

experiência mundanal, cunhada pela ruptura, é convocada

um homem excelente e de uma sociedade próspera e

a se (re)pensar criticamente com vistas a aceitarpropor

justa. O homem construiu uma imagem falsa de si mesmo.

novas maneiras de ser e estar no mundo mais adequadas

Muito superior a sua real condição de animalidade. A

às demandas do tempo presente. Nesse contexto atual de

imagem falsa e irreal da razão como dimensão superior

crise, há pouco (ou quase nenhum!) espaço para

do homem, redentora das mazelas dasociedade e da própria

afirmações que vão buscar a sua força lógica na ‘natureza

dimensão de animalidade do homem sucumbiu à realidade.

das coisas’ ou na ‘naturalidade’ da ‘condição’

Mas, se não é por meio da hipertrofia da dimensão

contemporânea - construída sob as

racional, qual será o caminho para nos tornar-nos pessoas,

vigas

da

universalidade, abstração e generalidade.
A crítica alcança os imperialismos da racionalidade
moderna que se assumia como redentora da sociedade,
9

cidadãos e, especificamente, profissionais da educação
melhores?
Platão idealizou uma sociedade ideal em A república,

capaz de iluminar as trevas da ignorância e de libertar o

na qual os poetas deveriam ser banidos porque

homem de sua contigência corpórea. A razão, assumida

hipertrofiavam uma dimensão que deveria ser, segundo

como faculdade superior do humano, teria o condão de

o seu entendimento, castrada, suprimida ou domesticada

guiar os homens e as sociedades ao encontro da beleza

pela razão; a faculdade irascível. A emoção, segundo o

dos conceitos e da libertação dos vícios inerentes à

eminente filósofo, teria o condão de turvar o nosso

condição corpórea. No entanto, a experiência totalitária

pensamento e a nossa capacidade de bem julgar. No

nazista hipertrofiou a complexidade encerrada na própria

entanto, perguntamos perscrutantemente, será possível

razão e acentuou o seu potencial destruidor.

julgar com acerto e justiça sem o contributo das emoções?

É certo que já os filósofos gregos antigos

Diferentemente do que assumia Platão, estudos atuais no

compreendiam a razão como complexidade. Se, por um

horizonte das neurociências, da jusfilosofia humanista e

lado, Sócrates hipertrofiou a sua dimensão demonstrativa

da psicologia cognitiva apontam para a superação de

ao afirma que a razão poderia ser mobilizada para

teoria antiemotivista de Platão e outros.

desvelar as verdades encerradas no seio dos homens, já

Antônio Damásio, destacado neurocientista

os sofistas, contemporâneos de Sócrates, revelaram-

português, afirma que as emoções são importantes

nos a sua dimensão crítica. Platão, ao desmembrar o

marcadores somáticos que atuam na tomada de decisão

mundo em duas realidades ônticas distintas, perspectiva

racional. Vivemos, cotidianamente, em nosso trabalhou ou

mais uma dimensão constitutiva da razão: a razão

vida pessoal, situações de incerteza. Como lidar com o

normativa. A razão, desde os gregos antigos, é

aluno alcoolizado? Como agir com a alunaadolescente

compreendida como complexidade capaz de, pelo menos,

gestante em sala de aula? Será pedagogicamente mais

desvelar verdades escondidas, desconstruir o discurso

correto falar, em sala de aula, acerca do tema “gravidez

do outro e revelar a lei moral para a ação justa. Não

na adolescência” quando há efetivamente uma aluna-

obstante, a experiência totalitária nazista revelou-nos a

adolescente grávida entre eles? Como abordar o aluno

outra face desta mesma moeda, afirma Baumann. A razão,

visivelmente transtornado pelo uso de drogas lícitas ou

que tem a potencialidade de revelar verdades e de

ilícitas?

construir um mundo melhor, é a mesma capaz de engendrar

Em situações de incerteza, salienta Damásio,

a matança burocrática, impessoal, asséptica e

quando não há uma única resposta correta a tomar,

“científica”, concretizada durante o holocausto e,

devemos atentar para o que diz-nos, também, as nossas

infelizmente, vivenciada em vários lugares do globo, em

emoções. A cada um dos cenários possíveis (ou

tempos próximos ou atuais.

possibilidades de decisão) estarão associadas emoções,

A razão deveria redimir-nos de nossa condição de

positivas ou negativas, o que nos autorizaria a concluir,

animalidade, deveria elevar-nos a um outro patamar de

ainda que muito brevemente, com Damásio, que as

9

Ignorância pensada como ausência de conhecimentos científicos provenientes, desejavelmente, das ciências empíricas e matemáticas e
não nos moldes socráticos, como sinônimo de educação das almas (educação moral).
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emoções ajudam-nos a excluir possibilidades de ação e

exemplar, o livro Tempos difíceis, de Charles Dickens. Às

a tomar a melhor decisão.

personagens pertencentes às camadas economicamente

O Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) é um

mais favorecidas lhes fora ensinado, desde a infância, que

conjunto de leis sistematicamente organizadas e

os sentimentos deveriam ser castrados. Luíza, filha do

ordenadas que visam à proteção integral da criança e do

senhor Gradgrind, recebeu uma educação utilitarista no

adolescente. O profissional da educação deve conhecer

horizonte da qual o coração, órgão popularmente

este corpus de leis que reune algumas das normativas

associado às emoções e aos sentimentos, deveria ser

mais importantes acerca da proteção do menor vigentes

compreendido estritamente sob o seu caráter

no Brasil. Afinal, a escola é uma instituição responsável,

utilitáriocientífico, sem ilusões ou enganos, como o músculo

assim como a família, a sociedade e o Estado, pela proteção

que bombeia o sangue para todo o corpo. Luíza -

integral da criança e do adolescente, segundo os ditames

diferentemente de Sissi, que fora criada no circo, em meio

do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente

10

.

às emoções e à hipertrofia da dimensão emocional – fora

Não obstante, os desafios da escola não poderão ser

conformada, desde a infância, a castrar as suas emoções

vencidos apenas por meio do conhecimento das

e hipertrofiar a dimensão racional. Não obstante, as

normativas explicitadas no ECA ou de quaisquer outras

suas decisões “racionais”, orientadas por uma lógica

prescrições legais. A realização prática dos desafios

utilitária radicalmente antiemotiva, mostramse, ao final da

colocados pela lei demandará a convocação de outras

trama, erradas sob o ponto de vista da concretização da

competências para além do domínio conteudístico dos

sua felicidade pessoal; desembocando em profunda

temas a serem desenvolvidos em sala de aula e do

infelicidade e solidão silenciosa.

conhecimento da lei posta.

As emoções devem ser enfrentadas devido a

O dia a dia escolar é pleno de desafios, sempre atuais,

impossibilidade de não vivenciá-las, enfatiza Marroney.

que o profissional da educação deve ser capaz de vencer

No entanto, somos estimulados a reconhecer a importância

com excelência. Mas qual será a decisão correta em um

das emoções na tomada de decisão, de todos os gêneros,

determinado caso? Existe uma única resposta correta em

e a lidar com elas? A resposta é não. Terry Marroney insiste

situações de incerteza? Atrevemonos a dizer que não.

que devemos enfrentar as emoções e constrói um modelo

Assumimos que a decisão tendente à justiça e ao acerto

de regulação emocional para juízes assentado no

deve ser o produto da interação ótima entre razão e

engajamento emocional. Tomaremos o modelo de

emoção. No entanto, como permitir que as nossas

regulação emocional para juízes proposto pela pensadora

emoções façam parte da tomada de decisão sem

como referencial teórico para pensar a relação professor-

comprometer o seu resultado? Terry Marroney, jusfilósofa

aluno e propor um modelo de regulação emocional para

americana especializada na temática das emoções,

educadores.

constrói um modelo de regulação emocional para juízes
que pode se nos oferecer como parâmetro para aprimorar a
atividade docente.

2 Um modelo de regulação emocional para educadores
A atividade docente é, certamente, uma atividade

O modelo de regulação emocional proposto pela

emotivo-racional. O que é ser um bom professor? A ele

jusfilósofa americana assume, basilarmente, que as

não basta que conheça conteúdos e se dedique à pesquisa.

emoções devem ser assumidas e relevadas ao invés do

O bom docente deve deter, para além de profundos

movimento inverso, tradicionalmente assumido e

conhecimentos acerca dos temas que ministrará,

disseminado, explícita ou implicitamente, de castração das

competência emocional. Inteligência emocional difere-se

emoções. Tradicionalmente, as emoções foram associadas

de competência emocional, esclarece-nos Goleman. Esta

ao erro, ao prejuízo e às camadas economicamente

se adquire com treinamento e um exercício comprometido

menos favorecidas da sociedade. Tomemos, porque

de autoconhecimento e vigilância, aquela, deve ser

10

É o que assegura o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária”.
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perspectivada como uma dimensão constitutiva do ser

se dá com custos mínimos para a cognição e a memória ou,

humano que necessita, antes de mais, de reconhecimento.

até mesmo, com um aprimoramento destas capacidades 11

A jusfilósofa americada, Terry Marroney, constrói

. A emoção não pode ser evitada, mas pode ser modulada

um modelo de regulação emocional pautado na

previamente por meio da previsão antecipada da situação

inteligência como dualidade; QI e QE, que pretende

emocional e a sua reavaliação. Minha turma pode ser falante

auxiliar os juízes a exercitar a sua principal atividade: a

a par dos meus esforços comprometidos em estabelecer

decisão jurisdicional. Assim como os juízes, os

o silêncio necessário para o diálogo e a construção do

professores, de todos os níveis escolares, lidam

conhecimento. Eu não posso mudar os meus educandos,

cotidianamente, durante as suas jornadas de trabalho,

mas posso mudar a mim mesma ou a minha percepção da

com as suas emoções, as de seus alunos e pares. Eles

situação problema que se delineia a minha frente.

devem ser capazes, assim como os juízes, de manejar as

A situação-problema não se me apresenta aos

próprias emoções e as emoções dos alunos e colegas ao

olhos como necessária e autoevidente, ela será

seu redor. Esta tarefa pode ser dificultada e se tornar

perspectivada por mim segundo “a minha lente” ou segundo

um fardo pesado, as vezes pesado demais, sem a

o modo que eu, volutariamente, decidir percebê-la. Este

consciência potencial do custo emocional inerente à

exercício trata-se de reavaliação cognitiva antecipada

atividade docente e de como minimizá-lo.

que pode ajudar a reduzir a carga de stress e a motivação

Ouso dizer que nunca nos foi dito – nem na escola

do profissional da educação. Ao invés de classificar os

ou em qualquer outro lugar -, a não ser aqueles que

meus alunos como “alunos problema” eu posso assumi-

buscaram o aconselhamento de profissional especializado,

los como adolescentes inquietos e ansiosos pelo porvir -

como manegar as nossas emoções de modo a canalizá-las

reconvocar as minhas lembranças sobre o meu tempo de

para a consecussão excelente de nosso trabalho docente,

adolescência e humanizar o meu olhar sobre o outro que

da concretização de uma relação ensino-aprendizagem

se apresenta à minha frente como um desafio estimulante

que efetivamente se materialize na construção de

e inquietante.

conhecimento ou em nossa vida pessoal.

A reavaliação cognitiva antecipada deve ser

O senso comum emocional, como ressaltamos

assumida como uma tarefa aberta, ou seja, situações não

acima, reforça a ideia de que as emoções não pertencem à

previstas podem surgir e,inclusive, emoções não previstas.

esfera do trabalho e que devem ser evitadas e/ou

É fundamental que o educador se mantenha aberto a

castradas. No entanto, a presença das emoções, em nossas

reavaliação dos cenários e à novidade potencial trazida

vidas pessoal e profissional, é inevitável. Como superar

pelas situações reais. A introspecção será fundamental

essa verdadeira aporia? Um modelo de regulação

para que o educador compreenda as emoções que movem

emocional para professores deve assumir, primeiramente,

as suas decisões de modo a perceber a que elas são

a evidência das emoções no ambiente de ensino. Se

responsivas. É necessário que o educador identifique,

esta presença é assumida como incontornável, estaremos

para além das suas emoções em si, se elas refletem

aptos a pensar em um modo eficiente de lidar com elas.

valores e crenças que apropriadamente podem enriquecer

O engajamento emocional pode se concretizar

a atividade docente e a escola. Nem toda emoção deve

segundo várias técnicas, dentre elas, destaca-se a

estar autorizada a participar ativamente do processo de

“anticipatory cognitive reappraisal” ou a reavaliação

tomada de decisão e esta decisão cabe a cada um de nós,

cognitiva antecipada. O profissional de educação pode

individualmente.

prever determinadas situações de grande carga
emocional e se antecipar a elas, modulando-as.

A parte final do modelo de regulação emocional
construído por Marroney releva a integração da

A reavaliação cognitiva antecipada é capaz,

introspecção com a “disclosure” ou fala aberta. A fala

segundo Marroney, de modular a percepção e a

aberta pode ser concretizada em reuniões que visem a

valoração de estímulos emocionalmente salientes. Isto

compartilhar experiências e, acima de tudo, aprender com

11

“Anticipatory cognitive reapppraisal (...) shape the perception and evaluation of emotionally salient stimuli. When successful, the
reappraisal allows judges to experience the stimuli in relatively neutral fashion at minimum cost to cognition and memory, or even with
a boost in those capacities”. MARRONEY, Terry. Emotional regulation and judicial behavior. p, 1531.
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as experiências alheias. Estas reuniões têm caráter

educacional.

diferente daquelas tradicionalmente realizadas no início

O profissional da educação, lato sensu, deve assumir

ou no final do semestre/ano acadêmico. O objetivo deste

a inevitabilidade das emoções e buscar canalizá-las para a

tipo de encontro deve ser a partilha de experiências,

melhor decisão. Não há uma única resposta correta na

dificuldades e sucessos atingidos por profissionais que

vida ou no ambiente de trabalho, no entanto, aquela mais

compartilham o espaço educacional. A partir da experiência

tendente à felicidade do educador e dos educandos não

do outro, eu sou capaz de conhecer um pouco mais sobre

pode prescindir das emoções. O senso comum emocional

mim mesma e de reavaliar as minhas competências e

salienta, não raro, que devemos castrar ou reduzir ao mínimo

debilidades. Marroney compreende ser este um passo

as nossas emoções para que sejamos capazes de decidir

de grande importância no âmbio do modelo que constrói

bem. Não obstante, a boa decisão demanda o

porque permite o aprendizado a partir da experiência;

enfrentamento das emoções porque inevitáveis e

desafiando o modo como costumeiramente lidamos com

importantes para o bem decidir. Sem as emoções seríamos

a experiência emocional ou recebendo suporte a este

autômatas em um mundo frio e o educador,

modus.

especificamente, não deve assumir-se desta forma ou
este comportamento. É fundamental que assuma as suas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

emoções com consciência e naturalidade e busque regulá-

Há que se falar acerca das emoções e do seu papel

las de modo a realizar o seu papel sagrado de educar. Esta

na tomada de decisão. A racionalidade não pode ser,

empresa nem sempre será fácil, mas há meios de torná-la

estritamente, perpectivada como sinônimo de razão

mais estimulante e feliz.

divorciada das emoções. As emoções estão presentes
em todos os espaços: na vida privada e no ambiente
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RESUMO

A educação é uma prática social articuladora da inter-relação indivíduos e sociedade. Este artigo propõe uma
reflexão, um repensar sobre os diferentes paradigmas em relação ao fazer pedagógico, uma vez que toda prática pedagógica
pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem e, consequentemente, há um paradigma que se sobressai nessa
ação educativa – positivista, interpretativo, sócio crítico. É importante que o educador apresente conhecimento
acerca dos paradigmas, assim como autonomia e responsabilidade para que seja capaz de refletir em e sobre sua ação,
em qualquer época, buscando sempre melhorar sua prática pedagógica.

Palavras-chave: Educação. Paradigma. Prática pedagógica. Ensino. Cultura.

ABSTRACT

Education is a social practice articulator of interrelation among individuals and society. This article proposes a
reflection, a rethinking about the different paradigms in relation to performance, since all pedagogical practice assumes
a conception of teaching and learning and, consequently, there is a paradigm that excels in this educational
activity –positivist, interpretive, critical partner. It is important that the educator has knowledge of paradigms, as well as
autonomy and responsibility in order to be able to reflect on and about its action, at any time, always seeking
to improve their pedagogical practice.

Keywords: Education. Paradigm. Pedagogical Practice. Teaching. Culture.
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1 INTRODUÇÃO
Pensando-se em educação, na formação do ser humano,

ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas

sua construção se baseia no modo como este enxerga o

espécies de fenômeno; na verdade, aqueles que não se

mundo e tudo o que está a sua volta à medida que novos

ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são

conhecimentos e sentimentos vão sendo agregados. Assim,

vistos (Kuhn, 1978).

novos paradigmas são emersos, pois temos crenças,

Para Morin (1992), é preciso articular a ciência

conceitos, normas e valores que são adquiridos através

do homem com a ciência da natureza. Ele propõe uma

de vivências, tanto social quanto cultural, que acabam

concepção complexa da ordem relativa / desordem /

por determinar a realização das ações.

organização; sua investigação é para a busca de um

Pode-se dizer então que um paradigma é a

“método” que considere a complexidade: tanto o

representação de modelos ou regras a serem seguidos,

conhecimento científico quanto o estudo dos problemas

contudo, esses modelos se baseiam na crença de um

humanos, sociais e políticos. Assim, o desafio da

determinado grupo e isso está intimamente relacionado

globalidade é também um desafio de complexidade. A seguir,

com a resistência dos grupos ou comunidades quanto às

uma das definições de paradigma segundo o autor:

ideias, regras e até mesmo novos modelos ou um jeito novo
de fazer algo.
Para Kuhn (1962, p. 219), "um paradigma é aquilo
que membros de uma comunidade científica partilham e,
inversamente, uma comunidade científica consiste em
homens que partilham um paradigma". O autor apresenta
dois componentes essenciais do paradigma: “matriz

[...] um paradigma contiene, para cualquier discurso
que se efectúe bajo su imperio, los
conceptos fundamentales o categorías rectoras de
inteligibilidad al mismo tiempo que el tipo
de relaciones lógicas de atracción/repulsión
(conjunción, disyunción, implicación u otras),
entre estos conceptos o categorías. (Morin, 1992, p. 218)

disciplinária” (métodos, pressupostos, estilos de
investigação e a concepção do próprio objeto de estudo –
a posse comum aos praticantes de uma disciplina

Portanto, o objetivo deste texto é repensar a

particular) e um “componente sociológico” (se refere às

educação nos seus paradigmas. Contudo não é uma tarefa

relações que se estabelecem entre os membros da

simples, visto que vivemos em uma época caracterizada

comunidade que compartilham do mesmo paradigma).

pela diversidade de pensamentos, paradigmas e ações.

Assim, a ciência, para Kuhn, só se estrutura quando

Tem-se a heterogeneidade das abordagens sociais, das

se adota um paradigma, ou seja, quando se adota uma

leituras de mundo. É preciso refletir sobre como se chega

maneira de resolver os problemas que envolvem a

a esta forma de racionalidade, compreendendo-a não como

ciência em questão; quando este se encontra na ciência

única, mas por sua diversidade. Faz-se necessário

propriamente dita ou em outros setores como na política

reconhecer os múltiplos saberes de que nossos tempos

ou na educação.

dispõem. O paradigma a ser abordado será na perspectiva

Porém, a palavra paradigma apresentada por Kuhn,

da relação entre teoria e práxis.

em 1962, em sua obra sobre as Revoluções Científicas,

Há inúmeras possibilidades de se conhecer

consta de mais de vinte sentidos diferentes, mas o

estudos, propostas, projetos educativos e práticas

autor esclarece estas confusões no posfácio em 1969.

oriundos das mais diversas culturas. Contudo, é

Contudo, o termo paradigma tem um sentido geral e um

fundamental que se tenha clareza quanto às diversas

sentido restrito. E, com certeza, paradigma é o conceito

possibilidades de entender a educação, sob a perspectiva

mais fundamental da teoria de Kuhn. O paradigma

de organizá-la em tendências e paradigmas.

predominante na educação durante o século XX era o

Sabe-se que educar é intervir na realidade, portanto

tradicional e foi considerado eficiente para a época,

requer ideal de vida. Há toda uma proposta educacional

caracterizando a “ciência normal” – período em que se

que parte de uma sociedade que ao mesmo tempo requer

atua dentro de um paradigma – no qual as pesquisas são

novas práticas, ou seja, a escolha pedagógica requer um

feitas dentro de regras já existentes e não há a

determinado fazer pedagógico, já que as nossas crenças

preocupação em descobrir algo inédito, ou seja, a

influenciam o nosso comportamento.
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Sendo assim, toda ação educativa implica

No paradigma positivista, a natureza da realidade

necessariamente em uma intencionalidade, visto que é uma

é única, fragmentada, tangível e simplificadora. Portanto,

ação política e requer o entendimento destas racionalidades: a

os objetivos da educação são: substituir a manipulação

forma como se pensa a educação. E os paradigmas são

mítica e mágica do real pela visão científica; introduzir

orientadores de práticas educativas, pois se apresentam como

as ciências no currículo escolar e desenvolver a

ideias e pressupostos bem delineados, estudados e teorizados

sociologia

que acabam condicionando e determinando todo o pensamento,

características da educação: fundamentar-se pela análise

ações e propostas de um determinado momento histórico.

dos fenômenos como fatos; possuir uma tendência

na educação. Assim, tem-se como

cientificista; ser considerada imagem e reflexo da
2 PARADIGMAS EDUCATIVOS
Atualmente, vários autores têm definido e
identificado três grandes paradigmas como marcos gerais

sociedade; ter um caráter conservador e reacionário;
estabelecer uma nova fé na ciência que subornou a
observação pelo empirismo.

de referência à investigação educativa, superando a

Segundo Comte (1798-1857), todo conhecimento

dicotomia tradicional de abordagem do paradigma

científico e filosófico deve ter por finalidade o

quantitativo frente ao paradigma qualitativo. Os teóricos

aperfeiçoamento moral e político da humanidade. Só

classificam ou consideram três posições paradigmáticas

uma doutrina positiva serviria de base da formação

de acordo com a forma como concebem a relação entre

científica da sociedade.

teoria e práxis: paradigma positivista, paradigma
interpretativo e paradigma sócio crítico.

O paradigma positivista reconhece unicamente
como real os objetos de conhecimento governados por
leis universalmente válidas. Portanto, no âmbito educativo,

2.1 PARADIGMA POSITIVISTA
O paradigma positivista, também chamado de
quantitativo, empírico-analítico, racionalista tem sido

o paradigma positivista tem como premissa descobrir as
leis que regem os fenômenos educativos e elaborar teorias
científicas que orientem a ação educativa.

considerado o modelo dominante das ciências sociais

As nossas escolas, os nossos intelectuais e os

até hoje. É um paradigma que surge das ciências

militares, todos foram influenciados pelos princípios

naturais e extrapola as ciências sociais, tendo a teoria

positivistas. Até a Bandeira Brasileira foi marcada pelo

orientando a prática. Contudo, na relação teoria-prática

positivismo, com uma faixa escrita em verde Ordem e

predomina uma separação. As investigações partem da

Progresso. São palavras usadas para representar o

realidade, mas somente contribuem para a ampliação de

pensamento positivo, ou como alguns dizem hoje, o império

conhecimentos teóricos.

da ciência.

De acordo com este paradigma positivista,
objetivos, conceitos e métodos das ciências sociais não

2.2 PARADIGMA INTERPRETATIVO

diferem daqueles das ciências naturais. Hipóteses são

O paradigma interpretativo surge na Europa nos

formuladas e logo verificadas. O método modelo de

finais do século XIX e princípio do século XX,

conhecimento científico é o experimento. A sua validação

especificamente na Inglaterra, Alemanha e França, a partir

se faz pela comparação de suas consequências teóricas

das críticas ao pensamento positivista que não leva em

(dedutivo) com as observações experimentais.

consideração o ser humano em sua individualidade, ou

O pensamento pedagógico positivista consolidou a

seja, a subjetividade se sobrepõe à objetividade.

concepção burguesa da educação. No interior do iluminismo

Com o paradigma interpretativo podemos

e da sociedade burguesa, duas forças antagônicas tomaram

compreender a realidade como dinâmica e diversa.

forma desde o final do século XVIII. De um lado, o movimento

Também

popular e socialista; de outro o movimento elitista burguês.

fenomenológico, naturalista, humanista ou etnográfico.

Essas duas correntes opostas chegam ao século XIX sob

Engloba um conjunto de correntes humanístico-

os nomes de marxismo e de positivismo, representadas por

interpretativas com o objetivo de estudar o significado das

seus dois expoentes máximos: Auguste Comte (1798-1857)

ações humanas e da vida social. Tem como propósito

e Karl Marx (1818 –1883).

trabalhar as noções de compreensão, significado e ação.

é

chamado
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O estudo da subjetividade do ser humano está presente e

positivista e o interpretativo em pesquisa social.

defende a verdade singular e relativa.

O paradigma crítico procura superar o

Apresenta como características fundamentais:

reducionismo que existe no paradigma positivista e o

orientar-se pelo descobrimento: busca a interconexão

conservadorismo que há no paradigma interpretativo,

dos elementos que podem influenciar em algo que

admitindo, assim, a possibilidade de uma ciência social

resulte de determinada maneira; a relação pesquisador-

que não é totalmente empírica nem somente interpretativa.

objeto de estudo ocorre de forma concomitante (existe

Carr y Kemmins (1988) expõem a Teoria Crítica

uma participação democrática e comunicativa entre o

de la Enseñanza, demonstrando como a ciência social

pesquisador e os sujeitos investigados); considera a

crítica pode contribuir significativamente para que a

entrevista, a observação sistemática e o estudo de caso

sociedade supere seus problemas. Portanto, as questões

como o método modelo de produção de conhecimento.

educacionais não se resumem ao indivíduo, mas

Sua lógica é o conhecimento que permita ao pesquisador

envolvem questões de ordem social, e isto requer uma

entender o que está se passando com seu objeto de estudo,

ação coletiva.

a partir da interpretação.

A teoria crítica baseia-se, fundamentalmente, na

Portanto, o paradigma interpretativo aspira ao

contextualização do processo educacional como um marco

descobrimento e à compreensão dos fenômenos em

para o desenvolvimento da ação e a concepção teórica, ou

condições naturais. Seu objetivo fundamental é

seja, uma educação pautada no conhecimento reflexão/

interpretar as situações, significados, intenções, crenças

ação no qual a educação ou o conhecimento educacional

e motivações. Reconhece as diferenças individuais,

passa por um processo de reflexão sobre a ação, que gera

reconhece o sujeito como único e especial e não passível

um conhecimento teórico, visando melhorias.

de generalizações. Weber (1864 – 1920) definiu as ações

Portanto, o paradigma sócio crítico pretende

sociais significativas como objetos de estudo das ciências

transformar a estrutura das relações sociais e responder

sociais e reafirmou a relação íntima entre o pesquisador e o

a certos problemas gerados por eles. Tem como

objeto de sua investigação. Ele apresentou a sociologia

princípios conhecer e compreender a realidade como

como a ciência do humano – ação social – ação que ele

práxis; unir teoria e prática (ação, conhecimento e valores);

separou em tradicional, afetiva, de valor racional e

orientar o homem por meio de conhecimentos que o levem

instrumental.

à emancipação e liberdade; envolver os professores na

O paradigma interpretativo, dentro da realidade

autorreflexão.

educacional, busca entender a realidade da educação a

A metodologia defendida pelo paradigma crítico em

partir dos significados das pessoas envolvidas. No

pesquisa educacional é a crítica ideológica da realidade

entanto, assumir plenamente o paradigma interpretativo

social, que a concebe como dinâmica, diversificada e em

na pesquisa educacional envolve o risco de não se

constante evolução, em que os sujeitos são participantes

envolver com os desafios sociais e os problemas reais

ativos em uma realidade histórica social.

que afetam

não só a educação como também a

Neste paradigma a tarefa do pesquisador vai desde

felicidade e o desenvolvimento humano em todo o mundo.

as análises das transformações sociais até às respostas

Contudo, o paradigma interpretativo reconhece a

aos problemas derivados delas, a partir da autorreflexão.

complexidade, o dinamismo e a diversidade da realidade

A

relação

pesquisador-objeto

social e, portanto, sua diferença em relação à realidade

correspondência.

de estudo é de

natural. Também coloca no centro de análise da pesquisa

A investigação, nessa perspectiva, tem caráter

educacional o homem, o seu mundo interior e sua

emancipador e transformador para ambos. O método

subjetividade.

modelo de conhecimento é a observação participante
que implica em constante reflexão e autorreflexão dos

2.3 PARADIGMA SÓCIO CRÍTICO

envolvidos: sujeitos pesquisados e pesquisador. O

O paradigma sócio crítico ou crítico surgiu na

conhecimento é visto como uma ferramenta para a

Europa após a segunda Guerra Mundial como uma

emancipação, cujo propósito é pensar, elaborar e

alternativa para mediar a disputa entre o paradigma

trabalhar a partir das situações cotidianas. Significa o
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desenvolvimento de um conhecimento “sócio crítico”; uma
ação transformadora que parte de conhecimentos, ações e
valores reais, que surgem da vida social.
2.3.1 PROPOSTAS DIDÁTICAS – AULAS BASEADAS
EM PARADIGMAS DIFERENTES
Nível de ensino: Curso Superior
Disciplina: Metodologia de Português
Tema: O ensino da gramática
Ciclo Didático - Diferenças na metodologia do ensino e
aprendizagem
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Gestão

É fundamental que o professor reflita sobre
as seguintes questões: “O que ensinar? Que
paradigma vem ao encontro da minha concepção de
ensino e aprendizagem? Para quem ensinar? Como se
aprende? Como ensinar? Que recursos utilizar? Como
avaliar?”
A partir das respostas aos questionamentos
expostos anteriormente é possível encontrar
professores que planejaram suas aulas sobre o mesmo
conteúdo e que tiveram uma prática pedagógica
totalmente diferenciada que vão incidir na formação
dos alunos de forma positiva ou negativa.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É fato que toda prática pedagógica pressupõe
uma concepção de ensino e aprendizagem que
incide sobre a compreensão da função social da escola,
dos papéis de professor e aluno, da metodologia
e conteúdos curriculares a serem trabalhados.
Os paradigmas são, portanto, um conjunto
conceitual que garante a coerência de qualquer
proposta na área educacional, permitindo ao professor
agir intencionalmente a partir de uma articulação entre
o que se faz e o que se pensa.
No entanto, é preciso compreender que o
conhecimento, em termos gerais, é o que faz viver.
Assim, é preciso que o educador faça a distinção entre
paradigmas para que perceba quais ideias são
relevantes, em qual época e por quê. É necessário
que, de posse do conhecimento de determinado
paradigma, faça reflexões e busque encaminhar os
processos educativos, desde que compreenda que
aquele paradigma vem ao encontro de sua concepção
de ensino e aprendizagem, de educação.
Enfim, cabe ao educador analisar as informações,
teorias, e paradigmas para que possa construir uma
base sólida de conhecimentos visando fundamentar sua
ação pedagógica com um objetivo final – uma prática
reflexiva e ética. Tal atitude vem ao encontro do que se
almeja como bom profissional - ser cada vez mais
competente em seu ofício – possuir uma atuação
profissional baseada no pensamento prático, mas com
Fonte: Autoria própria

capacidade reflexiva.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo identificar qual o perfil do profissional que cursou uma especialização lato sensu em
Administração, levantar as características de egressos de cursos de pós-graduação lato sensu em Administração,
utilizando, para tal, como instrumento de coleta de dados, um questionário enviado por meio eletrônico para
alunos egressos que tivessem concluído sua especialização a partir do ano de 2003. Obteve-se um retorno de 192
respondentes. Os dados coletados foram tabulados e analisados por intermédio de técnicas estatísticas descritivas. Os
dados revelaram que os cursos de pós-graduação em Administração têm sido mais procurados por profissionais
provenientes de graduação em Administração e Engenharia. Constatou-se, também, que a escolha da Instituição
de Ensino Superior onde realizar o curso está relacionada ao seu prestígio e respectiva qualidade do quadro de
professores, bem como sua localização e o custo do curso comparado com os concorrentes.

Palavras-Chave: Educação. Cursos de pós-graduação. Perfil de alunos egressos. Retorno profissional e carreira.

ABSTRACT

This article aims to identify the profile of the professional who attended a specialization course in Administration sensu
lato, lifting the characteristics of graduates of post-graduation courses in Business Administration, using for this,
as an instrument of data collection, a questionnaire sent electronically to graduating students who have completed
their expertise from the year 2003 on. It was obtained a return of 192 respondents. The collected data were tabulated
and analyzed using descriptive statistical techniques. The data revealed that the post-graduation in Management have
been sought by professionals from Graduate in Business Administration and Engineering. It was also found that
the choice of higher education institution where they hold the course is related to its prestige and quality of its teaching
staff, as well as its location and cost of stroke compared with competitors.

Keywords: Education. Postgraduate courses. Profile of students graduating. Return professional and career
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1 INTRODUÇÃO
As organizações são relevantes para todos aque-

ta-se a este cenário as pressões econômicas vividas

les que com elas se relacionam. Essas relações incluem

nos tempos atuais, que notadamente interferem nas

empregados e clientes, além de fornecedores e proprietá-

empresas e, por consequência, nos seus funcionários,

rios. O desempenho destas empresas nos mercados onde

acentuando ainda mais a necessidade dos profissionais

atuam está diretamente relacionado ao modelo de gestão

estarem atualizados e se mostrarem necessários para a

adotado, que é conduzido pelo principal agente de mu-

organização. Neste sentido, Bandeira etal (1998, p.1),

dança organizacional, representado pelo(s) seu(s)

observam que

gerente(s). O perfil demandado pelas organizações para
estes profissionais prioriza o uso de seus conhecimentos para decidirem, em um ambiente complexo e fluido,
quais ações devem ser implementadas para garantir a
perpetuação dos negócios e prosperidade, consideran-

[...] com o aumento do desemprego, a exigência de qualidade no ensino superior de graduação e pós-graduação tende a se intensificar, pois uma melhor formação profissional, embora não seja em si mesma
garantia de emprego, pelo menos deve resultar em
maior empregabilidade dos alunos formados.

do os níveis de rentabilidade e lucratividade previamente estipulados.

Sobre os atributos que o gerente deve possuir

O objetivo principal deste trabalho está relaciona-

para o desempenho de seu trabalho, Manfredi (1999)

do com o perfil do profissional que busca o seu

apresenta dados que evidenciam que somente os cursos

autodesenvolvimento por meio de cursos de especializa-

de graduação não são mais suficientes para qualificar a

ção em administração. Assim, esse artigo apresenta os

escolha pela organização, seja diretamente pelos

resultados de uma pesquisa com egressos de cursos de

shareholders (acionistas da empresa) ou pela Adminis-

pósgraduação lato sensu em Administração, identifican-

tração de Recursos Humanos. Isto pode ser traduzido na

do quais são as suas características demográficas, tendo

necessidade que os profissionais interessados em assu-

sido utilizado para tal, como instrumento de coleta de

mir as posições diretivas nas empresas têm em buscar os

dados, um questionário elaborado especialmente para

cursos de pós-graduação em Administração como fonte

essa finalidade. Assim, a pergunta que traduziu a pes-

de conhecimentos. Mesmo não sendo considerada como

quisa foi: qual é o perfil do profissional que cursou uma

garantia de escolha para um emprego, a busca de

especialização lato sensu em Administração?

conhecimento e qualificação certificada, por parte de
um candidato numa prestigiada Instituição de Ensino

2 CONTEXTUALIZANDO AS ORGANIZAÇÕES E OS

Superior, ainda pode ser um diferencial ou proporcionar

PROFISSIONAIS

uma primeira impressão satisfatória aos postulantes de

As organizações de hoje são as células respon-

colocação profissional, ou mesmo para manutenção ou

sáveis pela produção da quase totalidade de bens e servi-

desenvolvimento de carreira. Isto também se deve ao

ços demandados pelas sociedades modernas. Elas têm

fato de ser uma solução viável para quem deseja

forte ascendência sobre os indivíduos que as compõem,

qualificar-se, pois só depende da iniciativa pessoal em

os mercados a que servem e, por consequência, relevân-

aprimorar conhecimentos e naturalmente arcar com os cus-

cia econômica preponderante nos países onde se inse-

tos e o tempo de dedicação para os estudos.

rem e com os quais se relacionam. Por definição, as

Reconhecendo o papel do gerente assalariado e a

organizações são unidades sociais deliberadamente

importância que seu conhecimento confere à sua ação nas

construídas para perseguir objetivos pré-estabelecidos,

empresas, é importante considerar qual é a motivação que

de forma a perpetuarem-se com lucro no mercado em

justifica os riscos que este profissional assume. Observa-se

que atuam, dentro das regras e leis vigentes. Visam favore-

que estes profissionais buscam maior capacitação

cer seus colaboradores internos como os empregados e

conceitual e técnica para uso prático no dia-a-dia das

os acionistas (shareholders) e externos ou stakeholders:

empresas, preferencialmente contando em ter como

fornecedores, sociedade, governo, clientes (EBOLI, 2004;

consequência a possibilidade de crescimento profissional,

MOTTA e BRESSER, 1986; MUNIZ, e BIRCHAL, 2002;

impactando positivamente suas carreiras através de bene-

SROUR, 1998; ULRICH, 2003; e DAVIS, 2006). Acrescen-

fícios diretos e indiretos após obtenção do título.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 13, n. 1, p. 26-34, 2013

28

Perfil do egresso de cursos de especialização lato sensu em administração

Diante deste quadro, observa-se que a escolha

podem ser avaliados a longo prazo. Cada vitória parcial

dos profissionais dirigentes de empresa deve envolver uma

é apenas uma batalha vencida, mas o objetivo final é a

seleção baseada em atributos mensuráveis, que garantam

guerra – que nunca termina. Por este motivo, os executi-

aos shareholders maior segurança em relação à proteção

vos buscam possuir certificados e diplomas de cursos

e multiplicação de suas posses. Um destes indicadores

realizados em escolas de boa reputação. Além do conhe-

é o currículo dos administradores, que notadamente vai

cimento prático para ser usado no diaa-dia da empresa

ressaltar a experiência profissional e/ou os cursos nos

com objetivo de atingir rapidamente resultados visíveis

quais adquiriu conhecimentos acadêmicos, técnicos e/

para seus superiores, buscam também obter aumento de

ou práticos. Estes fatores são descritos como causa da

seu prestígio e legitimação de suas qualificações profissi-

valorização da Administração de Recursos Humanos

onais. É o que afirmam Moraes et al. (2006, p.6), que

(ARH) no cenário atual (GOULART, 2002, p.189). Para esta

mostram que:

autora,
[...] é nesse setor que se “escolhem” os profissionais
que serão admitidos na empresa e se “determina
quem são os responsáveis” pelas atividades; é ali
também que se “educam” esses profissionais, modificando ou substituindo hábitos, atitudes e habilidades e
repassando-lhes conhecimentos considerados relevantes e valores próprios da organização. É ainda nesse
setor que se efetiva a “avaliação” do trabalhador e, a
partir dela, sua inclusão ou exclusão, de acordo com as
expectativas ditadas pelo momento histórico e econômico.

[...] nesse cenário, cursos de extensão podem atrair os
executivos por lhes proporcionarem credenciais externas, reconhecidas no mercado de trabalho e mais
fáceis de adquirir que o prestígio por realizações
internas à organização.

Por sua vez, quanto mais preparado se encontra este dirigente ou gerente, maior a possibilidade de obter resultados que pode lhe proporcionar estabilidade de emprego,
benefícios salariais ou mesmo participação nos resultados, comandar equipes mais qualificadas ou estar em
contato com pessoas que realizam funções correlatas na
mesma empresa ou em outras organizações.

A titulação ainda é uma das maneiras de diferenciação

Estas seriam algumas maneiras de se transformar

e escolha pelas organizações para os profissionais que

o investimento realizado pelos profissionais em resulta-

pleiteiam cargos de gerência nestas empresas. Isto se

dos práticos para si mesmos, legitimando a opção de

deve por supostamente aumentar-lhes o conhecimento a

obter estes benefícios por meio do aumento da capacitação

ser utilizado em prol do objetivo principal das mesmas,

profissional, que pode ser obtida através da participação

que é o de gerar lucro e perpetuar-se no mercado.

em um curso de pós-graduação. A contrapartida por assumir responsabilidade por parte dos gerentes justifica-se

3 A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

pela possibilidade de obter-se vantagens tais como de-

DA ADMINISTRAÇÃO

senvolvimento de carreira e, consequentemente, benefí-

Sob a perspectiva histórica, Pugh & Hickson

cios diretos e indiretos.

(2004) afirmam que uma das principais razões que motivaram o exercício da gerência profissional foi a separação

4 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

ocorrida entre o dono da empresa e o gerente. Este fato

A oferta de programas de especialização em Admi-

constituiu um avanço na história da Administração, pois

nistração no mercado é significativa, pois, de uma forma

transferiu aos shareholders a incumbência de exigir cons-

generalizada, apresenta-se como solução para o proble-

tantemente do administrador a remuneração do capital

ma do desenvolvimento profissional, bem como cresci-

empregado. Dessa forma, o administrador vive pressio-

mento das empresas, na medida em que a divulgação des-

nado para adotar, principalmente, ações de curto prazo

ses programas de curso ressalta as demandas mais

na busca de recursos e solução de problemas, de forma a

comuns evidenciadas pelas empresas e também pelos

antecipar o retorno do investimento dentro de um

profissionais, que buscam capacitação e atualização de

contexto cada vez mais competitivo. Entretanto, os

conhecimentos (WOOD JR. e PAULA, 2004).

resultados de seu trabalho, de um modo geral, só

A descrição considerada genérica dos cursos de
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pós-graduação em administração sugere um resultado

5.2 Universo e amostra

equânime para todos os alunos: eles vão se desenvolver

Tendo em vista que esta pesquisa tem como

em um nível de excelência que só os conduzirá a ações

objetivo consultar alunos egressos de cursos de

acertadas, não se levando em consideração a variabili-

especialização lato sensu em Administração do esta-

dade de todo o processo de educação envolvidos na

do de Minas Gerais, o questionário foi enviado por

obtenção e retenção de conhecimento e, ainda, a sua

meio eletrônico para alunos egressos que tivessem

aplicação na empresa onde trabalham. Também ignora o

concluído sua especialização a partir do ano de 2005.

cenário externo volátil, que incorpora a situação econômi-

Assim, o corte longitudinal de tempo compreendeu

ca da empresa, do país e todas as relações entre

um período de oito anos. Para estimativa da popula-

tecnologia, mercado, clientes, consumidores.

ção, considerou-se uma média de 25 alunos aprova-

Ainda que as escolas de Administração tenham

dos por semestre, gerando um total de 50 alunos por

decolado e a educação em administração tenha se

ano para cada uma das cinco (5) Instituições de

tornado um grande negócio, é pequena a avaliação do

Ensino Superior que foram escolhidas por acessibi-

impacto dessas escolas tanto em seus alunos quanto na

lidade para participar da pesquisa. Desta forma, ob-

profissão de administrador. Os levantamentos existentes

teve-se o número estimado de 2.000 pessoas para a

sugerem que as escolas de negócios não são muito

população em estudo (50 alunos por ano x 5 IES x 8

eficazes. (PFEFFER e FONG, 2003).

anos = 2.000 egressos). Em relação à definição do

Assim, torna-se relevante, neste momento, aten-

tamanho da amostra, foi estabelecido um erro

tar para a necessidade de estudos que explorem mais o

amostral padrão de 5%, para um nível de segurança

assunto e levantem dados que permitam análises

de 95% (Z = 1,96), sendo considerada uma variabili-

atualizadas sobre a evolução da área.

dade amostral de 10%. O valor da amostra foi obtido
por intermédio da fórmula de Barnett (1991) e teve

5 METODOLOGIA TEXTO DE APRESENTAÇÃO

como resultado mínimo para os padrões estatísticos

5.1 Caracterização da pesquisa

acima definidos um total de 143 respondentes para

Quanto à finalidade, o caráter desta pesquisa

aplicação do instrumento de pesquisa.

pode ser primeiramente definido como de natureza quantitativa do tipo survey,

realizada a partir de uma

5.4 Procedimentos estatísticos

amostra de profissionais que terminaram cursos de

Obteve-se 192 respondentes e os dados coletados por

especialização nos últimos dez anos, exercendo primordi-

intermédio dos questionários hospedados no Google

almente função de gestores em empresas públicas ou

Docs foram inicialmente transferidos para o software

privadas que atuam no Brasil.

de planilhas eletrônicas Microsoft Excel, com o obje-

Além disto, a pesquisa tem caráter descritivo, pois

tivo

de serem posterio rmente introduzidos no

vai estudar características de determinada população ou

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS.

fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis

Efetuada a tabulação inicial dos dados, passou-se à

propostas, como a incidência e distribuição das característi-

realização de uma análise exploratória e descritiva

cas e opiniões de populações de pessoas, obtendo e

dos dados.

estudando características presumivelmente representativas
dessas populações. Conforme Gil (1999, p. 144), a pesquisa

6 RESULTADOS

descritiva caracteriza-se por ter como objetivo descrever as

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos,

características de certa população ou fenômeno ou ainda

analisando as características dos alunos pesquisados. Os

estabelecer relações entre as variáveis. Este estudo objetivou

dados obtidos apresentam as seguintes informações

investigar os aspectos relacionados a alunos egressos de

estatísticas sobre os respondentes: seu gênero, idade,

pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES). Tam-

estado civil, graduação, instituição (IES) onde cursou a

bém tem caráter explicativo, pois pretende apontar motivos

especialização, área escolhida e o ano de conclusão.

ou fatores que contribuem de alguma forma para a ocorrência do fenômeno em estudo.

Além disto, foram levantados dados referentes ao
cargo ocupado pelo respondente e a empresa para a qual
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trabalha, de forma a possibilitar informações para estudos posteriores.

Com referência ao tempo em que trabalham na
empresa, 30% dos entrevistados trabalham na mesma até

Verificou-se que o curso de graduação em Admi-

3 anos. Outros 24% trabalham na mesma empresa em um

nistração é o de maior percentual, com 43%, seguido por

período de tempo compreendido entre 3 e 6 anos, 10%

Engenharia, com 13% e Comunicação com 9%.

entre 6 a 9 anos, e 31% trabalham a mais de 9 anos na

Quanto às áreas de concentração nas quais os

mesma empresa.

entrevistados realizaram a especialização, as mais cita-

Com relação ao número de empregados das

das foram a de Negócios / Vendas (33%), seguida da

empresas em que os entrevistados trabalham verifica-se

área de Recursos Humanos (25%), e em seguida pela

que a faixa com mais de 200 empregados foi a de maior

área de Marketing (21%). A área Financeira foi bem menos

citação, com 57%. Em seguida, mas bem distante, apare-

citada, bem como a área de planejamento. As áreas com

ceu a faixa com menos de 25 empregados, com 16% das

menos de 5% de citações estão agrupadas como outras

citações. As empresas com 26 a 70 empregados represen-

e somaram 3%.

tam 14% da amostra.

Quanto ao sexo, 52% da amostra entrevistada

Verificou-se que aproximadamente 50% dos entre-

pertence ao sexo feminino enquanto 48% são do sexo

vistados trabalham em empresas privadas e 32% em

masculino. Mais da metade dos entrevistados são

empresas públicas. Outros 8% trabalham em empresa

casados (54%), enquanto 37% são solteiros e 9% são

própria e 3% são autônomos. Tal questão não se aplicou

desquitados / divorciados.

a 8% dos entrevistados.

Com relação à idade dos entrevistados, observa-

Quanto ao setor de atuação das empresas nas quais

se que a maior parte se encontra na faixa entre 36 a 40

os entrevistados trabalham, observa-se que mais da me-

anos (53%). As faixas entre 26 a 30 anos e entre 31 a 35

tade das empresas atuam no setor de serviços, 14%

anos obtiveram praticamente o mesmo percentual de

atuam no setor industrial, 7% no setor comercial e ape-

citações, enquanto 2% dos entrevistados possuem até

nas 2% atuam no setor agrícola. Vale ressaltar que 25%

25 anos.

dos entrevistados afirmaram que tal pergunta não se aplica

No que tange à faixa salarial dos entrevistados,

à situação atual dos mesmos.

observa-se maior concentração de profissionais com salá-

Como resultado da pesquisa realizada, o fator mais

rio compreendido na faixa entre 5 e 10 salários mínimos,

relevante em relação à escolha de qual Instituição de

correspondendo a 35% e com salário compreendido na fai-

Ensino Superior cursar, os respondentes apontaram

xa entre 11 e 20 salários mínimos, 31%. As outras faixas

primordialmente o prestígio da mesma (86%), seguido

receberam aproximadamente o mesmo percentual de ci-

pelo quadro de professores (39%), localização (33%) e

tações e para 5% dos entrevistados a pergunta não se

custo do curso comparado com os concorrentes (33%) e

aplicou à situação atual do mesmo.

por ordem decrescente de relevância as conversas com

As áreas de atuação dos respondentes mais cita-

conhecidos sobre pós-graduação e atividades profissio-

das foram a Financeira (20%), a de Recursos Humanos

nais (31%) e por fim a grade curricular (27%). Neste

(18%), a de Negócios / Vendas (17%) e a de Suporte /

caso as respostas podem ultrapassar 100%, uma vez que

Administrativa (13%).

foi dada aos respondentes a liberdade de marcar mais de

Com relação ao cargo ocupado pelos entrevista-

uma opção.

dos, verificou-se que 39% são gestores, ou seja, ocu-

Observa-se, ainda, como resultado da pesquisa

pam cargos de gerência, diretoria ou presidência. Outros

realizada, que a forma de examinar os fatores que mais

29% são Analistas / Especialistas, 11% são autônomos,

pesaram na escolha da Instituição de Ensino Superior

7% são auxiliares administrativos / técnicos e 6% são

a cursar pelos respondentes foi a indicação de ex-

proprietários.

alunos e/ou profissionais que exercem atividade correlata

Aproximadamente 1/3 dos entrevistados atuam no

com quem tenho contato (52%), seguido por pesquisa

cargo em que ocupam atualmente há 3 anos, e outros 1/3

no site da IES ou em sites correlatos (38%) e avaliação do

atuam no cargo dentro de um período compreendido entre 3

corpo docente (35%). Na sequência foi apontado a leitura

a 9 anos. Já 28% atuam há mais de 9 anos no mesmo cargo.

em jornais e revistas especializadas (26%), finalizando
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quase no mesmo patamar com as entrevistas com profis-

vés de especialização, pois sua representatividade na

sionais/professores da IES (11%) e indicação da empre-

amostra também é destacada, com 22% das ocorrências.

sa em que se trabalhava (12%).

Com a competitividade que se verifica no mercado de
trabalho, é natural que todos os profissionais desejem

7 CONCLUSÕES

maior qualificação, para enfrentar a concorrência.

Inicialmente, pode-se dizer que os cursos de pós-

Em relação aos salários da amostra, observou-se

graduação em Administração têm sido mais procurados

que 66% dela recebe entre 5 e 20 salários mínimos,

por profissionais provenientes de graduação em Admi-

sendo que mais da metade deles está situado na faixa

nistração e Engenharia, o que para os primeiros pode

entre 5 e 10 salários mínimos. Apenas 14% recebem acima

representar complementação vertical de conhecimentos

de 20 salários mínimos. Esperava-se melhor remuneração

ou maior especialização, e para os últimos um acréscimo

dos gerentes, com concentração nos extratos mais sig-

horizontal de conhecimentos, com a finalidade de assu-

nificativos, especialmente se for considerada a idade e o

mir posições de decisão nas empresas. O terceiro curso

tempo de empresa expresso nas respostas.

mais citado foi o de Comunicação, quando acredita-se

Com relação à área de atuação na empresa dos

que estes profissionais busquem informações na área de

entrevistados, observou-se uma pulverização, mostran-

gestão, mas, principalmente, desejem se especializar em

do a diversidade de profissionais que buscam a espe-

Marketing.

cialização. Os maiores destaques foram para a área Finan-

Em relação à área de concentração, a expressiva
concentração em Negócios / Vendas, seguida da área de

ceira, seguida por Recursos Humanos e Negócios /
Vendas.

Recursos Humanos. A área de Negócios / Vendas pode

Sobre os cargos ocupados pelosentrevistados,

ser justificada pelo caráter imediato com que seus profis-

verificou-se que 39% são gestores (gerentes, diretores ou

sionais revertem os conhecimentos em resultados, pois

presidentes), 29% são analistas ou especialistas, 11% são

existe relação direta entre vendas e remuneração. Quan-

autônomosou profissionais liberais e 6% são proprietári-

to ao interesse em RH, isto apenas reforça e ressalta a

os. Isto mostra que em quase sua totalidade, os profis-

importância estratégica da gestão de pessoas nas em-

sionais que buscam especialização através de cursos de

presas modernas.

pós-graduação em Administração, de forma direta ou

A amostra pesquisada apresentou uma tendência

indireta, exercem papéis de decisão em suas atuações

dos profissionais em buscar conhecimentos por intermé-

nas empresas. Isto reforça a suposição desta pesquisa

dio de cursos de especialização ao longo de quase uma

que a busca de conhecimento vai acontecer com claro

década, visto que a distribuição para este tópico se

objetivo de se obter retorno profissional.

mostrou com frequência bem equilibrada. Além disto, ob-

Quanto ao tempo de desempenho do mesmo

servou-se uma procura quase igual por pessoas do sexo

cargo na empresa, 35% o exercem por um período

masculino e feminino, com as últimas em ligeira vanta-

compreendido entre 3 e 9 anos, e 28% passaram de 9

gem, mostrando que hoje em dia a busca por conheci-

anos no exercício do mesmo cargo. Estes dados revelam

mento é generalizada.

certo comodismo em relação a se manter na posição

Com relação ao estado civil da amostra, há grande

ocupada, o que pode ser explicado pela idade da

concentração de casados, que juntamente com

amostra. Normalmente é atribuída aos mais jovens a

desquitados e divorciados somam 63%, relegando aos

tendência de buscar novas experiências. Na mesma

solteiros os restantes 37%. Cruzando estes dados com a

linha de raciocínio, observou-se que 65% da amostra

idade, em que 76% da amostra alegou possuir mais que

tem mais de 3 anos na atual empresa, sendo que quase

31 anos, conclui-se que, em sua maioria, a especialização

metade deles possui mais de 9 anos.

tem sido buscada por profissionais com mais experiência

Em relação ao número de empregados das empre-

de vida, possivelmente preocupados com a manutenção

sas em que os entrevistados trabalham, verificou-se

de seus empregos para sustentar a família ou busca por

grande concentração na faixa com mais de 200 emprega-

novas oportunidades. Isto não interfere no desejo de

dos (57%), mostrando que a amostra é representativa de

jovens profissionais de buscarem mais conhecimento atra-

empresas de grande porte.
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Perfil do egresso de cursos de especialização lato sensu em administração

A maioria dos entrevistados (60%) trabalha em

Em relação à forma preferida de examinar os

empresas privadas, onde não existe estabilidade de em-

fatores que mais pesaram na escolha da Instituição

prego, o que os obriga a buscar aprimoramento de seus

de Ensino Superior a se cursar, em ordem decrescente

conhecimentos.

de importância foi citada a indicação de ex-alunos e/

Quanto ao setor de atuação das empresas nas quais

ou profissionais que exercem atividade correlata com

os entrevistados trabalham, observouse grande concen-

quem convivem, seguido por pesquisa nos sites das

tração no setor de serviços (53%), seguido pelo setor

IES ou em sites correlatos, incluindo a avaliação do

industrial (14%) e pelo setor comercial (7%).

corpo docente.

Constatou-se, ainda, como resultado da pesqui-

Por fim, conclui-se que os egresso de cur-

sa realizada, que o fator mais relevante em relação à

sos de especialização em administração buscam

escolha de qual Instituição de Ensino Superior cursar é

conhecimentos e retorno profissional como respos-

o prestígio da mesma, seguido pelo quadro de profes-

ta a concorrência entre profissionais que, embora

sores, a localização e o custo do curso comparado com

cada vez mais bem qualificados, podem ser subs-

os concorrentes. Este dado reforça a necessidade de rea-

tituídos por outros equivalentes em experiência,

lização de pesquisas sobre a qualidade dos cursos e, tam-

conhecimento e títulos. Entretanto, faz-se neces-

bém, a necessidade de atualização dos rankings, de forma

sário novas pesquisas para comprovação dos re-

a auxiliar os candidatos em suas escolhas.

sultados obtidos.
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RESUMO

Com a progressiva troca do papel pelo meio digital, os Datacenters ganham cada vez mais destaque não só pela
importância, mas também pelo consumo de energia elétrica. É neste contexto que o presente trabalho tem fundamento,
uma vez que, é atualmente impossível deixar de usar os recursos que um Datacenter disponibiliza, porém o uso mais
eficiente da energia elétrica é uma preocupação mundial por ser um recurso importante e que a sociedade vem
encontrando cada vez mais dificuldade em suprir a demanda, de forma contínua, segura e limpa. Este trabalho tem por
objetivo mostrar como a tecnologia da virtualização pode ser utilizada em Datacenters para permitir um melhor
aproveitamento dos recursos físicos e, consequentemente, contribuir para um aumento da eficiência energética nesses
Datacenters. Inicialmente, serão revisados conceitos sobre os Datacenter, virtualização e, principalmente, sobre a
demanda de energia nesses parques computacionais, mostrando dois métodos para análise de consumo de energia
nesses Datacenters. Um grande enfoque é dado na virtualização, mostrando como a mesma pode ser implementada e
qual seu impacto na economia de energia nesses parques computacionais. Para validar esses conceitos, um estudo de
caso prático foi realizado, confirmando o relacionamento direto entre a virtualização e a eficiência energética dos
datacenters, sejam esses grandes ou pequenos.

Palavras chave: Blade. Virtualização. Datacenters. Eficiência energética.
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ABSTRACT

Nowadays companies and people prefer to use digital media to store their data instead of paper, therefo re data centers
are highlighted, not only for its importance but also for its electrical energy consumption. It is in this context in which
this article is based on, once it is almost impossible not to use the resource offered by data centers. The efficient usage
of electrical energy is now a world matter because it is an essential resource which society has been finding
more difficulties to supply in continue, safe and clean manner. In this article will be discussed how the update of the plant
with the usage of virtualized systems may contribute for the reduction of electrical energy in datacenters. This work
aims to show how virtualization technology can be used in data centers to allow better utilization of physical resources
and thus contribute to an increase in energy efficiency in these datacenters. Initially, it will be revised concepts about
Datacenter virtualization, and especially on the energy demand in these computational parks, showing two methods for
analyzing power consumption in these datacenters. A major focus is on virtualization, showing how it can be
implemented and its impact on energy savings on these computational parks. To validate these concepts, a practical
case study was performed, confirming the direct relationship between virtualization and energy efficiency of data
centers, no matter if they are large or small
Keywords: Blade. Virtualization. Datacenters. Energy Efficiency.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade moderna demanda cada vez mais

guarda registro desde 2007. Contudo, é possível

por processamento, armazenamento e comunicação de

fundamentar a ideia da necessidade computacional da

dados, sejam eles para uso profissional ou lazer e, não

sociedade atual, pelo volume de tráfego trocado em alguns

obstante, com o conceito de “a qualquer hora e lugar”.

PTTs mundiais, com destaque ao Brasil.

Também é crescente a necessidade de racionalização no
uso de recursos naturais que, por exemplo, são

A. Datacenters

responsáveis pela geração de energia elétrica. Dessa

Datacenter (Data Center ou Server Farm) é o local

forma, considerando que a função de um Datacenter é

onde são feitas uma ou mais das seguintes funções

guardar equipamentos que realizam essas funções e, de

[Tschudi et al., 2006]:

um modo geral, manter disponíveis as informações nele

a) Guardam em seu interior diversos computadores e

contidas, e que o principal insumo para o funcionamento

servidores (por exemplo: servidores de páginas Web,

é a energia elétrica, o tema que será abordado tem

servidores de bancos de dados e servidores de

fundamental relevância no cenário atual e, possivelmente,

aplicações), computadores de grande porte (

durante os próximos anos.

Mainframes), ativos de rede ( switches , roteadores e

Uma evidência do uso e necessidade dos

balanceadores d e carga), equipamentos de discos

Datacenters pode ser conferida nos Pontos de Troca de

de armazenamentos de dados ( storages ), racks para

Tráfego (PTT) ou gateways mundiais. Órgãos de

instalação de equipamentos e o utros equipamentos

pesquisa, como a Packet Clearing House (PCH), que
mantém PTTs ao redor do mundo possuem estatísticas
sobre o volume da troca de dados, amostra que pode ser

relacionados;
b) Possuem grandes exigências de segurança e
confiabilidade;

conferida na Tabela 1.

c) Muitos possuem sistemas para distribuição de cabos

Tabela 1 : Volume de troca de tráfego de PTTs no mundo.

d) Possuem sistemas de refrigeração e, em muitos

e ar refrigerado ;
casos, com controle computadorizado;
e) Possuem um sistema de energia elétrica com índices
de disponibilidade muito superiores ao das
concessionárias locais.
Dentre as características citadas, são evidentes
algumas necessidades básicas de um : refrigeração e
energia elétrica. A refrigeração para remover o calor
gerado pelos equipamentos e acessórios, e a energia
elétrica para colocar tudo em funcionamento.
Fonte: GGI (2012)

Existem algumas classificações utilizadas pelos
administradores e especialistas em Datacenters que levam

No Brasil, o PTTMetro é um projeto do Comitê

em consideração o tempo de disponibilidade dos

Gestor da Internet no Brasil (CGIBr) que, assim como

sistemas que mantém. É possível destacar as seguintes

os demais PTTs ao redor do mundo, visam a

classificações: The Uptime Institute’s Tier Performance

racionalização do tráfego de dados permitindo que redes

Standard, Telecommunications Industry Association -

conectadas ao PTT, se assim desejarem, troquem tráfego

TIA 942 e Syska Hennessy Group’s Criticality Levels.

entre as demais participantes sem a necessidade de

Estes métodos são convergentes na quantidade

utilizar redes de terceiros ou com maior número de hops

de Classes (ou Tiers) e apresentam quatro níveis (1, 2, 3

para tal [CGI,2012].

e 4), sendo o nível „um? o de menor disponibilidade, e o

Infelizmente, a maioria dos PTTs listados não

nível „quatro? de maior disponibilidade. Para cada nível

mostram dados mais antigos para comparação e

estão listados diversos requisitos que, muitas vezes,

levantamento mais fidedigno, como o PTTMetro que

causam divergências entre as classificações citadas (a
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classificação TIA 942 é a mais detalhada das expostas).
As classificações podem ser certificadas por entidades
competentes (como o próprio Uptime Institute), que
asseguram que o Datacenter está operando de acordo
com Tier anunciado.
Na Tabela 2 é possível visualizar exemplos de quais
Datacenters encaixam nos Tiers existentes.
Tabela 2 - Exemplos de Tiers de Datacenters

Em uma iniciativa inédita, o Congresso dos Estados
Unidos da América votou, em 2007, um projeto que
autorizou a United States Environmental Protection
Agency (EPA) a analisar o consumo de energia em
Datacenters norte americanos. O documento mostra uma
Fonte: Anderson e Edson.

visão geral da situação, faz previsões dos impactos e
apresenta análises sobre os esforços que estão sendo

O Tier implica diretamente no custo do projeto,
implantação, operação e manutenção de um Datacenter.
O projeto constitui parte essencial para a certificação
porque, como já mencionado, Datacenters são feitos
para funcionar de forma contínua e um projeto pouco
detalhado, ou não multidisciplinar, vai gerar problemas
que se agravarão rapidamente, impactando negativamente
nos serviços, na confiabilidade do sistema e na imagem
da instituição.
B. Uso da energia elétrica em Datacenters
Com a crescente demanda dos consumidores por
maiores níveis de processamento, armazenamento e
velocidade de comunicação, os fabricantes respondem
com equipamentos mais rápidos e de maior capacidade.
Embora estes novos componentes possam suportar
cada vez mais carga por “unidade de consumo de
energia”, ainda assim existe o aumento real nas
necessidades diretas e indiretas por energia elétrica.

adotados. O documento enfoca não somente Datacenters
governamentais, mas abrange todos os setores da
sociedade.
Apesar dos esforços para atingir a máxima eficiência
no uso da energia elétrica em Datacenters, ainda não se
tem uma forma consensual para medi-la. Contudo, existem
métodos disponíveis que são aceitos por uma parcela
dos administradores, tais como o Data Center
Infrastructure Efficiency (DCiE) e o Power Utilization
Effectiveness (PUE), sendo este o método citado no
relatório da EPA.
Os métodos são semelhantes, pois todos levam
em consideração a energia necessária para o
funcionamento de todo o Datacenter (iluminação, controle
ambiental, UPS, automações, servidores e ativos de rede
ou comunicação) e a energia necessária para os
servidores, armazenamento e comunicação.
Identificado quanto e por quem é consumida a
energia elétrica, o cálculo é realizado da seguinte forma:

Diretamente devido ao próprio consumo de energia dos
múltiplos processadores, discos rígidos e demais
componentes de um servidor. Indiretamente com os
sistemas de refrigeração do Datacenter, por exemplo. A
Figura 1 demonstra uma distribuição típica do consumo
de energia elétrica em um Datacenter.
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 13, n. 1, p. 35-42, 2013
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Esses são os dois principais métodos, existindo

(teste, homologação e produção, por exemplo) ou para cada

ainda derivações, como o PUE parcial (pPUE) e

aplicativo. Com isso eram criados ambientes virtuais de

complementos como o ERE – Energy Reuse Effectiveness,

forma a atender as demandas por processamento. Por

que considera o reuso de energia, normalmente na forma

algum tempo deixada de lado, a virtualização ressurgiu com

de calor, o que não é contabilizado no cálculo do PUE.

a proposta de aumentar o retorno do investimento (ROI –

Um problema comum dos servidores é que sendo

Return on Investment) e diminuir o custo total de

utilizados 100% da capacidade de processamento ou

propriedade (TCO – Total Cost of Ownership) dos

apenas 10% dessa capacidade, a diferença real, em

servidores.

termos de consumo de eletricidade e de calor gerado, é

Fazendo uso da estrutura hierárquica inerente

pouco expressiva [EPA, 2007], como ilustra a Figura 3,

dos sistemas computacionais, a virtualização consiste,

em teste realizado por uma fabricante de servidores [Esser,

basicamente, na utilização de uma camada entre o hardware

2008].

e o sistema operacional, que pode ou não emular um
hardware diferente do hardware físico (máquina
hospedeira), para que seja possível a instalação de um
ou mais sistemas operacionais (e seus aplicativos)
independentes entre si em máquinas virtuais (máquinas
convidadas). Dessa forma, um conjunto de sistema
operacional e aplicativos (sistemas convidados)
compartilham os mesmos recursos do hardware do
sistema hospedeiro com outros conjuntos, sem que
necessariamente exista qualquer relação ou dependência,
a não ser quanto ao hardware do sistema hospedeiro e a
camada que está permitindo a virtualização [IBM, 2006].
Outras propriedades da virtualização também
merecem destaque [Popek and Goldberg, 1974]:
Isso quer dizer que a operação de um servidor

• Eficiência: instruções que não comprometem o

em que se usa 10% da capacidade média dos

hardware do sistema hospedeiro podem ser

processadores custa tanto quanto um que tem utilização

executadas diretamente, sem necessidade de

plena. Então, carregar os servidores de modo que

cabeçalho ou emulação da camada de virtualização;

trabalhem próximos de 100%, na maior parte do tempo

• Controle: aplicativos não podem controlar diretamente

possível, é a melhor opção, mas não é uma atividade

os recursos de hardware do sistema hospedeiro;

simples como parece. Alguns aplicativos requerem

• Equivalência: todos os sistemas virtualizados podem

necessidades muito específicas que acabam por ser

ser executados de forma idêntica a um sistema

complexas ou totalmente incompatíveis com a execução

equivalente não virtualizado, exceto pelo tempo de

concomitante de outros aplicativos no mesmo sistema

execução e recursos disponibilizados, que são

operacional. Não obstante, existem aplicativos que

controlados pela camada de virtualização.

necessitam de sistemas operacionais específicos para
funcionarem. Uma solução para esta situação é o uso da
virtualização.

A virtualização em ambientes de computação de alto
desempenho e em Datacenters pode ser feita através de
duas técnicas básicas: a virtualização total e a para-

2 VIRTUALIZAÇÃO

virtualização.

A virtualização tem ganhado destaque entre os
profissionais de Tecnologia da Informação atualmente,

A. Virtualização Total

apesar desta técnica já ser utilizada desde os primeiros

A virtualização total consiste em emular totalmente

mainframes em 1960. O alto custo das máquinas tornava

a camada de hardware, de forma que os sistemas

impraticável possuir um equipamento para cada ambiente

operacionais convidados realizem as chamadas para o
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hardware através de drivers ou controladores genéricos,

(TIC) para a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), que

gerenciados e emulados pela camada de virtualização.

é a sua acionista majoritária.

Esta técnica permite a utilização de sistemas operacionais

Com mais de 30 anos de prestação de serviços

que não foram modificados para funcionar em ambientes

à cidade de Campinas, a IMA é a responsável pela

virtualizados, dando oportunidade da utilização de

guarda, manutenção e atualização dos Datacenters

sistemas legados ou que já foram instalados em máquinas

(principal e backup) da Prefeitura. O estudo de caso

sem virtualização, sem necessidade de trocas,

aqui apresentado foi concentrado no Datacenter principal.

atualizações ou modificações que possam comprometer

Durante todos esses anos, a IMA utilizou

a execução das aplicações já homologadas para tais

diversos tipos de tecnologia, incluindo mainframes e,

sistemas [Carissimi, 2008].

atualmente, faz uso intensivo de servidores baseados em

Contudo, este método apresenta desvantagens

plataformas x86, das famílias SPARC (SUN) e POWER

de desempenho em relação à paravirtualização,

(IBM), trabalhando com uma ampla gama de sistemas

justamente por gastar recursos de processamento com

operacionais e aplicativos vitais para controle de

o teste (para reconhecer qual o tipo de instrução

arrecadação e gastos, folha de pagamento, prestação de

solicitada) e tradução de instruções dos sistemas

serviços públicos e transparência da gestão da PMC.

convidados para o sistema hospedeiro, em instruções

Em meados de 1998, a IMA iniciou a migração da

sensíveis. Conjunto ao fato dos sistemas convidados

plataforma mainframe para a plataforma de baixa,

utilizarem drivers genéricos para comunicação com o

concluída em 2000, não sendo mais utilizada a plataforma

hardware hospedeiro é possível que não sejam

mainframe nas operações.

utilizados todos os recursos disponíveis do hardware
hospedeiro, somente acessíveis quando se faz uso
dos drivers específicos [Carissimi, 2008].

B. A necessidade e o ambiente
Em 2006 foi detectada a necessidade de troca
dos servidores que processavam os maiores bancos de

B. Para-virtualização

dados da Prefeitura. Após auxílio de consultoria externa,

A para-virtualização surge justamente para

que possibilitou traçar o perfil dos equipamentos que

diminuir a carga de overhead ou emulação das instruções

seriam utilizados e, devido a necessidade de utilizar a

solicitadas pelos sistemas operacionais ao hardware

infraestrutura de energia elétrica e refrigeração

hospedeiro. Valendose de um sistema operacional

disponíveis, não foi possível a escolha de máquinas

modificado para esta técnica, os sistemas convidados

que necessitassem de recursos além dos existentes. A

agora trabalham em conjunto com o hospedeiro, de

troca envolvia, inicialmente, quatro servidores, que estão

forma que requisitem a camada de virtualização somente

relacionados na Tabela 3. [IBM, 2010] [ORACLE, 1997].

quando necessitarem executar instruções sensíveis,

Os valores foram declarados pelos fabricantes, pois os

poupando a camada de executar testes para reconhecer

servidores não estão mais disponíveis para realizar

qual é o tipo da requisição solicitada. Além dos

medições.

dispositivos de hardware, podem ser acessados através
dos próprios drivers [Carissimi, 2008]. Porém, o uso de um

Tabela 3 - Especificações dos servidores legados.

sistema operacional convidado específico para a paravirtualização pode trazer problemas ou impossibilitar a
migração de aplicativos legados, ou ainda não
homologados para tais sistemas operacionais.
3 ESTUDO DE CASO
A. Histórico
A empresa de economia mista Informática de
Municípios Associados S/A – IMA é a prestadora de
serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte: IBM (2010) e ORACLE (1997).
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Vale, ainda, ressaltar que não estão sendo levados

Tabela 5 - Consolidação dos resultados

em consideração os equipamentos de armazenamento
(storages e unidades de backup) e ativos de rede (switches
SAN e Ethernet) nesta exposição.
Com a ponderação de todos esses fatores e mais as
necessidades de processamento dos sistemas envolvidos,
optou-se pela utilização de sistemas virtualizados que
fossem capazes de consolidar os quatro servidores
físicos e mais um sistema redundante desta consolidação.
Em 2007 foi realizada uma concorrência pública
para aquisição do novo sistema, de acordo com as
especificações e necessidades aqui abordadas de forma

4 CONCLUSÃO

geral; o sistema vencedor da disputa foi entregue a IMA

Os resultados obtidos com o processo de

no final de 2007 e está em operação atualmente,

atualização tecnológica do parque e a virtualização de

consistindo de dois storages e dois switches SAN, uma

servidores físicos geraram, na pequena escala

unidade para fita de backups, dois servidores trabalhando

apresentada, resultados expressivos que podem ser

em um sistema de virtualização de recursos

teoricamente melhores, em termos de eficiência no uso

(processadores, memoria e E/S) proprietário do fabricante

de energia elétrica em Datacenters, utilizando máquinas

do sistema e um servidor para controle e operação do

mais voltadas para este fim, como a tecnologia Blade.

sistema de virtualização.

Porém são equipamentos de maior custo aquisitivo,
cujos valores foram proibitivos para o projeto realizado

C. Avaliação do sistema instalado
O novo sistema permitiu a total substituição do

na época. Em uma próxima atualização, provavelmente
esta tecnologia será a opção natural do processo.

sistema legado, mostrado na Tabela 3, em um dos

O ganho de espaço físico também é destacável.

servidores de virtualização e a duplicação total dos

Foi possível reduzir a ocupação de quatro racks fechados

sistemas no outro, além da criação de ambientes para testes

(padrão EIA 310D de 19 polegadas) com 42 unidades de

que podem ser refeitos a qualquer tempo sem afetar os

altura, para apenas um rack com as mesmas características;

ambientes de produção.

contudo, parte do sistema fica dividido em um segundo

Quanto ao consumo de energia elétrica e

rack, por questões de segurança. Com isso, a redução do

dissipação térmica, como pode ser conferido na Tabela 4,

espaço físico foi de 50%, com a possibilidade de ser

obteve-se uma redução de aproximadamente 35% no

ainda maior, podendo chegar até 75%.

consumo de energia elétrica e 40% em dissipação
térmica, conferidos na Tabela 5.
Tabela 4 - Características de consumo elétrico e dissipação
térmica do novo sistema.
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RESUMO

O tema deste artigo propõe uma discussão sobre a atuação da Psicopedagogia na área de Saúde Mental,
especificamente em um serviço de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) por meio de uma revisão do papel da
Psicopedagogia e da estruturação do novo modelo de atenção à Saúde Mental pós reforma psiquiátrica. Visa
desmistificar a ideia de que o indivíduo portador de transtorno mental é um “louco”, um improdutivo, devendo viver
recluso e à margem da sociedade. Este artigo surgiu do desejo e da necessidade de aprofundar a pesquisa a respeito da
temática em torno da atuação psicopedagógica na Saúde Mental. Para o desenvolvimento deste trabalho científico
realizou-se pesquisa bibliográfica e relatos de experiências contando com os referenciais teóricos das áreas da
Psicologia, Psicopedagogia e Psiquiatria.

Palavras-chave: CAPS. Psicopedagogia. Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica. Intervenção.

ABSTRACT

The subject of this article proposes a discussion on Psychopedagogy performance in the area of Mental Health,
specifically in a CAPS (Center for Psychosocial Care) service through a review of the role of Psychopedagogy and the
structuring of the new model of care to psychiatric mental health reform proceeded. Aiming to demystify the idea that the
individual with mental disorder is a "crazy" and unproductive person who should live on the margins of society. This
article arose from the desire and the need for further research on the theme: pedagogical activities in Mental Health Care.
In order to carry out this research paper it was performed bibliographical research and experience reports relying on the
theoretical areas of Psychology, Psycopedagogy and Psychiatry.

Key Words: CAPS. Psychopedagogy. Mental Health. Psychiatric mental health reform. Intervention.
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1 APRESENTAÇÃO
A Psicopedagogia pode contribuir, em um serviço de saúde mental, com a melhoria da qualidade de
vida, autonomia e autoria de pensamento ao portador de
transtorno mental.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PSICOPEDAGOGIA: HISTÓRIA, EVOLUÇÃO E
PERSPECTIVAS
A Psicopedagogia é uma área do saber que se
encontra em estruturação teórica e prática, agregando

Segundo Amaral (2012), o portador de trans-

saberes multidisciplinares e objetivando a contínua elabo-

torno mental é aquele que sofre de alterações do fun-

ração de seu conhecimento. Ela utiliza embasamento teóri-

cionamento da mente que prejudicam o desempe-

co das obras de autores franceses como:

nho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no
trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos
outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância
aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida
em geral.
A partir dos referenciais teóricos da Psicologia,

Jacques Lacan, Maud Manoni, Françoise Dotto, Julián
de Ajuriaquerra, Pierre Vayer, Pichon-Rivière, Janine
Mery, dentre outros, cujas ideias influenciaram a
psicopedagogia na Argentina, que vem se destacando como
referência na práxis psicopedagógica brasileira. (GRIZ,
2009, p.25)

da Psiquiatria e da Psicopedagogia, acreditamos no potencial do ser humano e que este é dotado de conhecimentos e histórias de vida, sendo um ser desejante, criativo e
capaz de aprender e de ensinar. Faz-se necessária uma atuação dentro e fora do Caps que desmistifique o estereótipo do “louco” sofrido pelo portador de transtorno
mental, pois como diz o poeta Caetano Veloso: “de perto,
ninguém, é normal”.
Este artigo surgiu do desejo e da necessidade
de aprofundar a pesquisa a respeito da temática em
torno da atuação psicopedagógica na Saúde Mental.
Inicialmente, a atuação num Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), como Psicóloga por quatro
anos, proporcionou aprendizado e diálogo com os
usuários deste serviço. Através dos atendimentos e
das oficinas realizadas, tais como a de teatro, poesia e cantoria, pude descobrir talentos, criatividades,
seres pensantes e reflexivos. Após a graduação em
Pedagogia, pude refletir ainda mais sobre a atuação do
pedagogo neste espaço. E, no momento atual, com a
contribuição da Psicopedagogia, busco em referenciais
teóricos e em relatos de experiências refletir sobre
o rico papel que o psicopedagogo pode desempenhar na saúde mental: executando projetos, orientando as equipes e familiares, estruturando oficinas
psicopedagógicas.
Iniciarei com um histórico da Psicopedagogia;
em seguida discutirei a doença mental e a reforma
psiquiátrica no Brasil, a qual permitiu a valiosa inserção
de novos profissionais na Saúde Mental; e, por último,
será discorrido sobre a rica parceria entre a
Psicopedagogia e o CAPS.

A partir da década de 70, a Psicopedagogia no
Brasil tem a contribuição de teóricos argentinos como
Sara Paín, Alícia Fernández e Jorge Visca. Em 1980 foi
criada a Associação Paulista de Psicopedagogia que, em
1985, tornou-se Associação Brasileira de Psicopedagogia
(ABPp) contando, atualmente, com 13 sessões e 09 núcleos.
A Psicopedagogia, em sua constituição, compartilha e cria uma síntese dos saberes de áreas como: Pedagogia, Psicologia, Psicolinguística, Sociologia, Epistemologia
Genética, Neurologia e Psicanálise.
BARBOSA (2007) coloca que a Psicopedagogia,
assim como muitas outras ciências, vem sofrendo uma
elaboração de conceitos e de olhares. Inicialmente, a
Psicopedagogia tinha como objeto de estudo a Dificuldade de Aprendizagem que era vista como doença do
aprendiz; em seguida passou a considerar a Dificuldade
de Aprendizagem como um processo de aprender que poderia ter causas externas ou internas ao sujeito; depois
foi vista como a Aprendizagem e os Transtornos que
podem ocorrer no processo. A partir da década de 90, a
Psicopedagogia tem como foco principal o sujeito e sua
capacidade de aprendizagem.
Atualmente, um conceito importante para a
Psicopedagogia é o de sujeito cognoscente. Beuclair
(2007) coloca que o sujeito cognoscente é concebido como
um ser pensante, um ser capaz de aprender e de construir
seu próprio conhecimento. A Psicopedagogia tem como
objeto de estudo a aprendizagem, sendo esta influenciada por fatores socioculturais, cognitivos, orgânicos e
psicológicos.
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Em relação a esta ideia, a Psicopedagogia coloca

nome a ser citado é o da psiquiatra Nise da Silveira que, na

conceitos importantes como os de ensinagem e

década de 40 no Rio de Janeiro, iniciou um trabalho

aprendências :

pioneiro com pacientes psiquiátricos no qual se opôs aos

...o termo ensinagem, aqui é utilizado no sentido de
que ensinar e aprender são processos resultantes da
interação dialética entre aquele/a que ensina e aquele/
a que aprende, ou seja, ensino e aprendizagem são os
diferentes lados de uma mesma moeda, onde ser
cognoscente é estar em movimento de autoria de pensamento. Entendo como aprendências a tomada de consciência de nossas possibilidades aprendentes, criando processos de significação e constituindo o evoluir permanente de nossas subjetividades. (BEAUCLAIR, 2007, p.50).

recursos utilizados na época como lobotomia, choque elétrico e insulínico e longas internações, propondo um novo
olhar para o portador de transtorno mental.
Nise da Silveira, em 1952, a partir de oficinas terapêuticas, reuniu o material produzido nos ateliês de pintura e de modelagem e criou o Museu de Imagens do Inconsciente. Em 1956, fundou a Casa das Palmeiras, uma entidade sem fins lucrativos.
Gullar (1996) relata que o trabalho de Nise da

Portanto, a atuação do psicopedagogo é importan-

Silveira era além dos recursos medicamentosos, introdu-

te nos mais variados setores, uma vez que a aprendizagem

zindo práticas ocupacionais nas quais o paciente partici-

humana é constante e se dá em espaços de educação

pava de inúmeras atividades e trabalhos como: costura,

formal e informal como na organização, hospitalar, saúde

encadernação, pintura, xilogravura, marcenaria, botâni-

mental, além da área da educação.

ca, arranjo floral, teatro, cinema, música, modelagem e esportes.

2.2 A DOENÇA MENTAL EM DIFERENTES ÉPOCAS
E A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL

A partir destas atividades eram trabalhados conteúdos como a autoestima, o fortalecimento dos vínculos

Foucault (1972) contribuiu com referencial histó-

sociais e familiares, a autonomia, a geração de renda, a

rico a respeito do estigma e do preconceito sofridos

reinserção social e escolar, além do protagonismo do sujei-

pelo portador de transtorno mental . O autor pontua que a

to diante de sua vida.

construção de uma ideia e/ou conceito é influenciada pelo

Na década de 70 iniciou-se o Movimento da Re-

momento histórico e pela visão de mundo da época. Ain-

forma Psiquiátrica que buscou lutar pelos direitos dos

da, se reporta a Idade Média Clássica quando o portador

portadores de transtorno mental, contando com a par-

de transtorno mental vivia recluso, banido e à margem da

ticipação de trabalhadores da saúde, familiares, usuári-

sociedade. Destinado a viver na Nau dos Loucos, em

os, associação de profissionais e sindicalistas etc. A

leprosários, em lugares longínquos sendo concebido como

reforma lutou pela inclusão social, trabalhista e escolar.

lunático, anomalia e portador dos males da humanidade.

A Lei 10.216/2001, criada por Paulo Delgado, foi

Foucault coloca ainda que, a partir do século XVII,

a primeira lei que tratou a respeito da questão do porta-

foram criadas as Casas de Internamento na Europa. Estas

dor de transtorno mental e que impulsionou a luta pela

casas propunham tirar das ruas elementos que pudes-

Reforma Psiquiátrica no país, sugerindo novos dispositi-

sem causar mal-estar e desordem na sociedade e eram

vos para o tratamento de portadores de transtorno mental.

destinadas aos portadores de transtorno mental, de

Com sua criação, foram implantados a diminuição de leitos

doentes e inválidos, prisioneiros, pobres, etc. A partir do

psiquiátricos, períodos mais curtos de internação visando

século XIX, o portador de transtorno mental começa a ser

tirar o sujeito da crise, criação das Residências Terapêu-

estudado pela Medicina que o concebe como possuidor

ticas e o Programa de Volta para Casa.

de uma patologia que necessita de um tratamento.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi

Goulart (1998) coloca que o médico Phillipe Pinel,

criado como um dispositivo de tratamento contínuo ao

no século XIX na França, foi pioneiro no tratamento do

portador de transtorno mental, visando tratamento clínico,

transtorno mental, propondo novas terapêuticas. Este muito

reinserção social, autonomia, reconstrução de vínculos,

contribuiu para que o transtorno mental fosse estudado

direito e acesso ao lazer e trabalho, bem como a

pela Medicina e visto como patologia, sendo objeto de

garantia dos direitos civis. O primeiro CAPS no Brasil foi

estudo e de pesquisa da Psiquiatria.

inaugurado em 1986 na cidade de São Paulo chamado “Cen-

Cavalcanti (2012) afirma que, no Brasil, um grande

tro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira”.
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Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo
de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e
comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um
lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência
justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de
vida. É um serviço de atendimento de saúde mental
criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. (BRASIL, 2004, p. 13).

A autora coloca, ainda, que as oficinas
psicopedagógicas podem ter o caráter preventivo: facilitando o desenvolvimento da aprendizagem e prevenindo
dificuldades; e o caráter terapêutico ou curativo que visa
resgatar a possibilidade de aprendizagem do sujeito. As
oficinas psicopedagógicas podem utilizar de recursos
como: teatro, dança, música, artes plásticas, literatura, produção de textos, dinâmicas de grupo, confecção de jogos,
dentre outras.
Gontijo (2000) compartilha a experiência como

Os CAPS são implementados nos municípios de

psicopedagoga no trabalho com portadores de transtor-

acordo com o número de habitantes e podem possuir

nos mentais e relata sobre a criação, a estruturação e a

algumas especificidades, sendo subdivididos pela cli-

dinâmica de uma oficina de criação de jogos em que

entela a ser atendida, tais como: crianças e adolescen-

foram trabalhados conteúdos e condutas como: a elabora-

tes, adultos, usuários de álcool e outras drogas. Este arti-

ção de regras e de convívio em grupo, respeito às dife-

go centra-se no tratamento a usuários adultos portado-

renças e ideias contrárias; discussão, divisão de tare-

res de transtorno mental. Mas podemos considerar

fas, construção dos objetivos e das regras do jogo, bem

que a atuação do psicopedagogo se estende a todos os

como sua confecção e utilização depois de pronto. Pon-

tipos de CAPS.

tua, ainda, que foram observadas mudanças positivas
em relação aos participantes como: superação de defici-

2.3 PSICOPEDAGOGIA NO CAPS

ências e descobertas de possibilidades, estimulação da

O CAPS possui diretrizes que norteiam seu traba-

criatividade, da atenção, do raciocínio, da observação e

lho e sua atuação de forma humanizadora em que o porta-

do diálogo. Além de fortalecer a autoestima, a capacidade

dor de transtorno mental é visto como um sujeito de direito

de aprendizagem e a autoria de pensamento.

e respeito. No tratamento são trabalhados o respeito às
diferenças e a inclusão. Trata-se de um campo amplo que
necessita da participação de diferentes tipos de profissionais, como das áreas da saúde e da educação, que
possuam olhares diferentes e complementares.
Grassi (2004) coloca que o psicopedagogo pode
contribuir em diversas atividades como: nas reuniões de
familiares, na elaboração de projetos sócio-educativos,
em passeios, na reinserção social, profissional e educacional, nas discussões em assembleias de usuários. O
psicopedagogo possui um importante recurso de atuação

(...) Desviamos o olhar para a importância do aprender
para a vida, da conquista de autonomia nas pequenas
aprendizagens do dia a dia. (…) mas proporcionar
ao paciente psiquiátrico a possibilidade de inserir-se
na sociedade, de perceber-se capaz de criar e realizar
algo significativo, de desenvolver sua autonomia e o
aprimoramento cultural conquistando o seu próprio
aprender para a vida. (…) Nosso objeto de estudo
e intervenção é o ser em processo de construção.
Nosso objetivo é facilitar a construção do ser
cognoscente, aquele capaz de aprender pela vida a fora.
(GONTIJO, 2000, p.168).

que são as oficinas psicopedagógicas que visam à troca
de conhecimentos e saberes, a aprendizagem e a mudança

As diretrizes do CAPS e a Psicopedagogia

de atitudes. A oficina psicopedagógica pode ser definida

avaliam a importância das oficinas como possibilitadoras

como:

de mudanças e de aprendizagem. Existem variadas
(…) um local e um espaço de trabalho, onde
aprendente e ensinante (aprendiz e oficial) estabelecem um vínculo afetivo especial e uma relação dinâmica
em que o conhecimento poderá ser construído, compartilhado, vivenciado, significado, mediado; a aprendizagem poderá ocorrer de modo significativo; os afetos poderão ser expressos, os sujeitos poderão ser e estar integralmente. (GRASSI, 2004, p.18).

oficinas como: alfabetização, poesia, leitura de jornal e
atualidades, artesanato, teatro, pintura, passeios, higiene
etc. As oficinas têm como objetivos a possibilidade do conhecimento do outro e de si, a troca de saberes, a reflexão e
ressignificação de experiências e a autoria de pensamento.
Freire (1987) coloca que a aprendizagem se dá
através de uma relação dialógica entre mediador e o sujeito
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Isso vem reforçar a importância e a necessidade do
trabalho psicopedagógico em face às várias dificuldades de aprendizagem que cada sujeito apresenta, não
importa que idade tenha. Vem nos mostrar, mais uma
vez, a beleza de acreditar no desenvolvimento do sujeito, de desenvolver ações para que isso aconteça, acreditar na possibilidade de se provocar mudanças, na
força de uma intervenção psicopedagógica adequada
que possa conduzir o sujeito a uma perspectiva de
sempre estar melhorando, mudando, aprendendo. (PEREIRA, 2009, p. 272).

e que estes devem ter uma postura problematizadora,
questionadora e de pronunciação.
Paulo Freire e a Psicopedagogia enfatizam que a
oficina é um meio para ressignificação de valores e crenças, objetivando o fortalecimento do ser cognoscente, autor maior de sua existência.
Desta forma, a pesquisa teórica contribui para a
reflexão e a práxis do psicopedagogo no Caps com a
visão humanista do sujeito. Este deve ser visto como
potencialidade, como sujeito de deveres e direitos e não
como excludente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sara Paín (2005) acrescenta que o processo de

Através do trabalho proposto pode-se refletir que

humanização se dá através da aprendizagem com o outro.

a participação da Psicopedagogia na área de Saúde Mental

Pois o ser humano, diferentemente do animal, ao nascer é

é um trabalho novo, em construção, mas de grande impor-

totalmente dependente em nível de subsistência, de

tância.

afetividade e de aprendizagem. O outro representa nossa

A Psicopedagogia visa dialogar com a área da

ligação com o meio onde interagimos e construímos

Saúde Mental, compondo a equipe multidisciplinar do

relações. Necessitamos do outro, primeiramente como

CAPS, somando com seu olhar e saber enriquecedor,

espelho e modelo para aprendermos e, a partir desta

em toda a situação de aprendizagem, na colaboração,

relação, vamos construindo nossa subjetividade.

estruturação e na participação das atividades realizadas

Paín (2005) coloca a ideia de que a ignorância

no CAPS.

é um elemento fundamental para a aprendizagem, já que

Retornar ao convívio em sociedade, realizar tra-

temos interesse em aprender aquilo que ignoramos e/ou

balho no mercado formal ou informal, ter acesso a escri-

desconhecemos. O fato de ignorar é o que nos impulsiona

ta, a leitura e a escola são formas de exercer a cidadania.

à aprendizagem e a mudança.

A atuação do psicopedagogo é de grande importância para a melhoria da qualidade do serviço oferecido

A ignorância, assim como o conhecimento, constitui evidentemente um poder para aqueles incumbidos de gerálas.
Não é por acaso que a transmissão da ignorância justamente é denunciada como arma política, é inerente à
condição humana. O que parece-nos importante é precisamente tratar a ignorância como tal, mais como uma
fonte de saber do que como um tabu em que o não-dito
passa sob a forma de dogma. (PAÍN, 1999, p. 28).

pelo CAPS e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida do usuário. Desta forma, as oficinas
psicopedagógicas, a partir da troca de saberes (ensinagem/
aprendência) visam à construção de um cidadão autor, crítico, consciente de seus direitos e deveres.
Os referenciais teóricos e o relato de experiência
demonstram a importância, o papel e possibilidades de
intervenção psicopedagógica na área da Saúde Mental

A autora avalia que a propagação da ignorância,
no sentido de desconhecimento, é importante para

visando à inclusão e protagonismo do portador de transtorno mental na sociedade.

aqueles que buscam manipular e obter benefícios pró-

A parceria entre a Psicopedagogia e a Saúde Men-

prios. Um ser humano que desconhece seus direitos, que

tal compartilham da crença no Ser Humano e que este pode

acredita ser incapaz, ser uma doença, é objeto de manipula-

sempre aprender e ensinar em qualquer espaço, ratificando

ção e de submissão.

o respeito às diferenças.

A Psicopedagogia acredita na importância da troca
de saberes nas relações, na aprendência/ensinância. E o
portador de transtorno mental, por ter vivido uma história
de vida marcada pelo preconceito e pela segregação, deve
ser estimulado a pensar de forma crítica, a ressignificar sua
história de vida e a sair do rótulo do “louco” e do incapaz.
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RESUMO
O empreendedorismo e administração universitária, especialmente a administração universitária pública, encontram-se
distantes um do outro na produção acadêmica brasileira de Administração.

As práticas administrativas nas

universidades federais brasileiras, vinculadas ao empreendedorismo, estão restritas na sua grande maioria, aos
programas de graduação, pós-graduação e extensão. No contexto internacional, diversas análises estimulam o debate e
promovem a aproximação entre os dois campos, enfatizando os novos modelos organizacionais, como exigência para
lidar com novas variáveis que tencionam as universidades pós-modernas. O presente artigo propõe a reflexão sobre o
empreendedorismo na administração universitária, no contexto da universidade federal brasileira, procurando analisar
um conjunto de categorias analíticas. Os resultados da análise apontam que weltanschauung, visão, energia e sistema
de relações constituem as categorias de análise identificadas na reflexão da literatura. As categorias de análise contribuem para facilitar e ampliar a interpretação e compreensão do empreendedorismo na administração universitária das
universidades federais brasileiras. Também contribuem para nortear e orientar na concepção e implementação de
programa de empreendedorismo do pessoal técnico-administrativo destas instituições.
Palavras-chave: Burocracia. Empreendedor. Universidade empreendedora. Inovação. Treinamento.
ABSTRACT
The entrepreneurship and university administration, especially the public university administration, are distant from
one another, in Brazilian academic production of Administration. Administrative practices in Brazilian federal universities
linked to entrepreneurship are restricted mostly to undergraduate, graduate and outreach programs. In the international
context, several analyzes have encouraged debate and promoted a link between the two fields, emphasizing new
organizational models, as required to deal with new variables which tension postmodern universities. This paper
proposes a reflection on entrepreneurship in university administration in the context of Brazilian federal university,
seeking to analyze a set of analytical categories. The results of the analysis indicate that weltanschauung, vision,
energy and networking constitute the categories of analysis identified in the reflection of the literature. The
categories of analysis contribute to facilitate and improve the interpretation and understanding of entrepreneurship
in university administration in Brazilian federal universities. They also contribute to guide the design and
implementation of entrepreneurship in technical and administrative staff program of Brazilian federal universities.
Keywords: Burocracy. Entrepreneur. Entrepreneurial university. Innovation.Trainning.
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1 INTRODUÇÃO
Em função das denuncias de teóricos apontando

bém o empreendedorismo poderá proporcionar alterações

que a abordagem da administração burocrática (WEBER,

nos processos executados, no comportamento das pes-

1947) não foi capaz de responder às questões emergentes

soas envolvidas e no salto da organização, no sentido de

impostas pelo contexto pós-moderno, tais como a busca

responder agilmente, às novas variáveis emergidas na

da melhoria nos processos da organização, concentra-

sociedade pósmoderna.

ção dos esforços da organização no atendimento às ne-

O presente artigo visa desenvolver a reflexão so-

cessidades dos diferentes stakeholders, configuração de

bre empreendedorismo e administração universitária na

estruturas flexíveis e mais interativas (HATCH, 1997;

universidade federal brasileira. O artigo propõe um

VIEIRA e VIEIRA, 2003; 2004), começa-se a solidificar in-

conjunto de categorias analíticas que contribuem para

clusões de novas alternativas, tais como, abordagem

ampliar

gerencial e universidade empreendedora (OSBORNE e

empreendedorismo em programa de capacitação do pes-

GAEBLER, 1992; ETZKOWITZ, 2001; 2004; CLARK,

soal técnicoadministrativo que opera em órgãos adminis-

2004). Os princípios do empreendedorismo que poderi-

trativos da administração estratégica eintermediária. As

am proporcionar resultados relevantes a longo prazo, na

categorias de análise contribuem no sentido de facilitar e

gestão pública do Estado e em especial na gestão das

ampliar a interpretação do empreendedorismo nos pro-

universidades federais, por estabelecerem conexões com

gramas de capacitação de pessoal da universidade

as noções de sistemas dinâmicos e expansão, ficaram

federal brasileira e evidenciar as tessituras existentes.

a

compreensão

e entendimento

do

ausentes do plano diretor da reforma do aparelho do
2 ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Estado (BRASIL, 1995).
As conexões e interfaces entre administração

As origens das reflexões acadêmicas sobre admi-

universitária e empreendedorismo são exploradas, em gran-

nistração universitária remetem à década de 50 do

de maioria, na literatura acadêmica de administração, na

século passado, quando foram levantadas as discus-

ótica dos parques tecnológicos, incubadoras e gestão

sões sobre planejamento, organização e estratégias

de sistemas de inovação, operados por atores que não

(SCHLICKMANN e MELO, 2012). As discussões foram

estão diretamente inseridos nos órgãos administrativos

ancoradas na literatura do campo da Administração e se

que executam as atividadesmeio da universidade. En-

tornaram essenciais para o adensamento do campo,

quanto o empreendedorismo remete à noção de criação de

dentre os quais destacam-se estrutura organizacional,

novos negócios em empresas nascentes e implementação

maximização da produtividade, eficiência, rendimento

de projetos direcionados ao campo social (FISCHER,

econômico e processo decisório (ATCON, 1994; RIBEI-

COMINI,

RO, 1977; HARDY e FACHIN, 1996; VIEIRA e VIEIRA,

2012; ALDRICH,

2005;

2012),

o

intraempreendedor ou intraempreendedorismo consiste de

2003; 2004).

práticas, visando explorar novas oportunidades e criar

A administração universitária pode ser expressa por

valor econômico e social em organizações constituídas

meio de um modelo sistêmico e integrado composto de

(PINCHOT, 1985; PARKER, 2011; PHAN, WRIGHT,

vários componentes constituído de plano estratégico, pla-

UCBASARAN e TAN, 2009).

no tático e operacional e diversas unidades de adminis-

As experiências, no Brasil, relacionadas ao

tração e acadêmicas e seus respectivos processos

empreendedorismo na universidade pública estão restri-

(TACHIZAWA e ANDRADE, 1999). O planejamento

tas, na sua grande maioria, aos programas de extensão,

estratégico da universidade envolve o processo de

graduação e pós-graduação e proporcionam alternativas

formulação de estratégias genéricas e específicas e tam-

de comportamentos em relação à sociedade e à organiza-

bém a definição das principais decisões de longo prazo

ção. O empreendedorismo na administração universitária,

(MINTZBERG, LAPEL, AHLSTRAND, 1999). Para atingir

especificamente nos órgãos de apoio às atividades-fim,

as metas e objetivos institucionais estabelecidos no

constitui uma nova perspectiva para as universidades

plano estratégico da universidade, os indivíduos que ope-

federais disseminar a cultura empreendedora e a inova-

ram na concepção, implementação e acompanhamento

ção, nos mais variados espaços da administração. Tam-

dos processos, formulam estratégias de diferenciação

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 13, n. 1, p. 49-59, 2013

50

O Empreendedorismo na Administração da Universidade Federal Brasileira

entre as universidades (CECÍLIO, 2001) e são envolvidos

inovação. Foi incorporada no perfil do empreendedor a

na rede de poder existente internamente (FRANCO, 1984).

capacidade de inovar a organização e contribuir para

A administração universitária é constituída de

transformar um sistema econômico estático em dinâmi-

diversas configurações de organizações e estratégias con-

co, por meio da melhoria ou lançamentos de novos

forme apontam Hardy e Fachin (1996) em sua tipologia,

produtos,

composta de seis configurações de organizações univer-

(SCHUMPETER, 1934). Os oposicionistas e críticos

sitárias, acompanhadas de nove estratégias, constituindo-

questionaram os pilares da proposta schumpeteriana,

se em referências de análise sobre universidade.

mas admitem que seja possível existir conexões em suas

processos, serviços

e

tecnologias

afirmações, entre o empreendedor e questões relacionadas
Entretanto, o que predomina na tipologia de
universidade de Hardy e Fachin (1996) são configura-

às oportunidades (MARTES, 2010), um dos conceitos
essenciais do campo do empreendedorismo.

ções burocráticas que possuem algumas variações. O

A oportunidade é o conceito central do campo do

modelo de organização burocrática pode ser observado

empreendedorismo (MARTES, 2010; SHORT, KETCHEN,

nas universidades federais, constituídas de estruturas

SHOOK e IRELAND, 2010; DUTTA e CROSSAN, 2005;

hierarquizadas e verticalizadas, lentas na movimentação,

LUMPKIN e LICHTENSTEIN, 2005) e está estreitamente

decorrente de excessos de normas e regulamentos,

associada com a noção de reconhecimento de novas

demora na tomada de decisão, baixo nível de desempe-

oportunidades, criação de novas organizações (CLEGG E

nho das atividades-meio, baixa interação interna e muito

HARDY, 1999), inovação (SCHUMPETER, 1934; 1942),

“rarefeita à inovação” nos processos administrativos

visão, liderança, energia e rede de relações (FILION,

(VIEIRA e VIEIRA, 2003; 2004). Estes aspectos poderiam

1991, 1993). A oportunidade também tem forte vínculo

ser atenuados ou eliminados e também poderiam ser

com as capacidades empreendedoras (GIBB, 2002), con-

iniciadas reflexões sobre concepção e implementação de

sideradas as chaves para que o indivíduo participe de

novos modelos organizacionais nas universidades fede-

projetos que levam à transformação da organização tra-

rais brasileiras, se a abordagem gerencial acompanhada

dicional em organização empreendedora. A universidade,

dos princípios do empreendedorismo e inovação fosse

quando introduz o empreendedorismo, estimula entre o

inserida no plano diretor da reforma do aparelho do Esta-

corpo de professores e pessoal técnico e administrativo

do. Estas novas formas e novos modelos organizacionais

a criação de ambientes não tradicionais direcionados à

poderiam ter instrumentos e mecanismos com capacida-

maximização de oportunidades, à busca para construir

de de responder com mais agilidade, eficiência, eficácia,

comprometimento em todos os momentos e o

relevância e pertinência às variáveis externas e, também,

encorajamento do pensamento estratégico (GIBB, 2002).

poderiam incorporar o desenvolvimento econômico e

Os diversos atributos que delineiam o empreende-

social, como mais um componente da missão da univer-

dor apontados por Dougherty (2001), Gibb (2002) e

sidade (ETZKOWITZ, 2001; 2004).

Schumpeter (1934;1942) e demais autores do campo do

Os defensores dos novos formatos e modelos
organizacionais emergentes admitem que

empreendedorismo conseguem evidenciar um novo con-

o

junto de habilidades que o indivíduo deve ter para lidar

empreendedorismo seja capaz de promover rupturas e

com novas variáveis emergidas, dentro e fora das organi-

proporcionar revitalização dos processos internos, aumento

zações.

de desempenho, flexibilidade, redução de custos,

Constituído de cinco componentes que diferenci-

redirecionando a trajetória da universidade, no sentido

am o comportamento do empreendedor (weltanschauung,

de incluir a combinação de desenvolvimento econômico e

visão, liderança, energia e relações), o metamodelo empre-

social à nova missão da universidade (FILION, 2000;

endedor (FILION, 1991, 1993)representa um artefato

ETZKOWITZ, 2001; 2004; CLARK, 2004; DOUGHERTY,

conceitual. O weltanschauung é uma palavra alemã que

2001; GIBB, 2002).

traduz a noção de cosmovisão ou visão de mundo.
Representa o quadro de crenças, ideias, valores, emo-

3 COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR
O termo empreendedor foi ampliado e associado à

ções e ética construída pelo indivíduo, por meio de
suas percepções cognitivas em relação ao mundo e como
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ele se insere e relaciona com estes objetos. O quadro men-

determinados.

tal, ou o modelo mental do indivíduo, é considerado o

empreendedorismo enfatiza que a energia, como sendo

filtro que capta informações dos fenômenos existentes

um combustível básico para a realização pessoal e profissi-

O weltanschauung do indivíduo não é

onal no presente e no futuro estão subjacentes ao

no mundo.

estático, mas dinâmico e sofre influência significativa do

A literatura

do

campo

do

conceito de visão.

contexto no qual está inserido. Os fenômenos econômi-

O sistema de relações remete à ideia de ampliação

cos, demográficos, culturais, sociais, político-legais e

e realização da visão uma vez que se refere às interações

ambientais contribuem para a modificação do

com pessoas. Filion estrutura o sistema de relações soci-

weltanschauung.

ais por meio de três componentes, a saber: relações

A visão, na perspectiva do metamodelo empreen-

primárias, secundárias e terciárias. Enquanto as relações

dedor, pode ser definida como uma projeção de uma ima-

primárias são constituídas pela família e pessoas mais

gem no futuro (FILION, 1993). Esta imagem pode ser

próximas, as secundárias envolvem pessoas relacionados

qualquer objeto, por exemplo, um processo reestruturado

à uma atividade específica tais como, trabalho, clubes e

dentro da organização, um problema da empresa ou da

religião. As terciárias envolvem o relacionamento com

vida pessoal a ser solucionado, um novo serviço ofertado

pessoas decorrente de viagens e atividades sociais.

ou novo cargo que o indivíduo estabelece como objetivo

O sistema de relações é fundamental para a

para realizar no futuro. A clareza e precisão sobre a posi-

implementação da visão, pois o empreendedor deverá sen-

ção desejada no futuro constituem em referencial que

sibilizar e compartilhar a sua visão com as demais pesso-

contribui para estabelecer a trajetória de onde se deseja

as de modo a envolvêlas. O campo de estudo do

chegar, elevando as margens de possibilidades na ex-

empreendedorismo procura estabelecer a distinção do

ploração de oportunidades dentro da organização com

indivíduo empreendedor em organizações constituídas e

forte conteúdo inovador (DRUCKER, 1998). O processo

em organizações nascentes, envolvendo processos de

de desenvolvimento da visão remete à capacidade de

criação de novas empresas e novos negócios. O

conceber um ou mais cenários prospectivos do futuro

intraempreendedorismo ou intraempreendedor repousa na

(FILION, 1991) onde este futuro poderá oferecer e

noção de processos de renovação organizacional em

disponibilizar oportunidades para implementação

atividades que visam à elevação do patamar de desempe-

(BYGRAVE, 1994; BIRD, 1992).

nho operacional e estratégico (PHAN, WRIGHT,

Segundo Filion, a liderança é o resultado das

UCBASARAN e TAN, 2009) e com a exploração e iden-

conexões e interfaces entre weltanschauung, visão e

tificação de oportunidades direcionadas para o fortale-

energia. A liderança, no metamodelo empreendedor, não é

cimento, sustentação e perenidade da organização

apenas a exercida pelo indivíduo em relação aos lidera-

(PINCHOT, 1985). Enquanto que o empreendedorismo

dos, mas também na condução do projeto pessoal e

envolve a criação de empresas ou novos negócios nas-

profissional do próprio indivíduo. A noção de liderança

centes fora da organização existente (PARKER, 2011).

proposta por Filion, subjacente ao metamodelo, está

Algumas

universidades

introduziram

o

vinculada com a noção de transformação e mudança

empreendedorismo na área de extensão visando à cria-

organizacional, disseminando a inovação em todos os

ção de programas de préincubação, incubação, pós-

níveis da organização.

incubação e parque tecnológicos e na área de ensino,

O conceito de energia envolve a noção de (FILION,

nos programas de graduação e pós-graduação. Entre-

1993, pg.57) “tempo alocado em atividades profissionais e

tanto, a noção de empreendedor e seus princípios devem

a intensidade que elas são executadas”. Filion destaca

permear todas as funções, não apenas ensino, pesquisa e

que a quantidade de energia constituída de horas

extensão, mas também a gestão universitária. A capacitação

trabalhadas e sua intensidade determinam o sucesso ou

de pessoal para lidar com os novos mecanismos e

fracasso do empreendedor. Na pesquisa realizada com

processos da universidade possibilita ampliar o escopo

empreendedores em diversos países, Filion identificou

das atividades da universidade.

alguns empreendedores que dedicaram horas expressivas em suas atividades e não alcançaram os objetivos

4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
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Os métodos e procedimentos adotados são os
suportes reflexivos e da estruturação lógica do pensamento. A presente pesquisa é de natureza exploratória e
qualitativa. Segundo Vergara (2010), a abordagem qualitativa está associada à metodologia reflexiva que tem
natureza interpretativa, política e retórica. Para alcançar os
objetivos foi necessário apontar na literatura, no campo do
empreendedorismo e administração universitária, as conexões e interfaces que um campo poderia proporcionar
ao outro e formular as dimensões de análise. Como
procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica
apresentada neste artigo possibilitou a identificação e
sistematização das informações coletadas e julgadas
como essenciais para as discussões e reflexões. A
técnica de análise do conteúdo direcionada ao tratamento
de dados (BARDIN, 1997) proporcionou identificar o
que estava sendo interpretado em relação a determinado
tema considerando, a saber: administração universitária,
empreendedorismo, intraempreendedorismo, universidade empreendedora e metamodelo empreendedor.
Levando em consideração as reflexões da literatura, foram identificadas as categorias de análise. Em seguida, visando demonstrar a implementação das categorias identificadas e sua importância, é apresentado o programa de empreendedorismo na gestão universitária
direcionado ao pessoal técnico-administrativo dos órgãos
de apoio. O programa foi concebido na Universidade
Federal de Itajubá e implementado nos campi das cidades de Itajubá e Itabira, Minas Gerais.
5 PROPOSTA DE CATEGORIAS DE ANÁLISE
A discussão desenvolvida sobre administração
universitária e empreendedorismo à luz da revisão da

a) O conceito de weltanschauung na administração universitária

literatura fornece subsídios para o desenvolvimento da

O quadro de crenças, ideias, valores, emoções e

proposta de categorias de análise. As conexões entre os

ética construída pelo indivíduo, por meio de percepções

dois campos são mediadas pelas categorias de análise

cognitivas, em relação ao mundo, constitui o

que ampliam e facilitam a concepção e implementação de

weltanschauung. A análise da literatura revela diversos

programa de capacitação do pessoal técnico e adminis-

aspectos que regem as organizações burocráticas nas

trativo, apoiado no empreendedorismo. Funcionando

universidades públicas. Na presente análise, foi realizada

como uma espécie de holofote, as categorias de análise

a transposição de alguns aspectos identificados na litera-

revelam tessituras relacionadas às práticas administrati-

tura para a dimensão das percepções, de modo a exemplificar

vas nas universidades federais brasileiras. O quadro 1

o weltanschauung no indivíduo, sobre universidades fe-

sintetiza as categorias analíticas à luz do metamodelo

derais brasileiras. Estas percepções, elencadas a seguir,

empreendedor que impulsionam a transição do modelo

integram o conjunto de tantas outras:

de universidade burocrática para o modelo de universidade empreendedora.

• São instituições com entraves barreiras para a introdução da inovação nos processos administrativos;
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• Predomínio de estruturas piramidais hierarquizadas

mento econômico e social com um dos componentes da

baseadas em estatuto, regimento, normas e regu-

missão universitária. A inserção pode ser também no

lamentos;

ambiente interno, estabelecendo ações direcionadas

• São organizações burocráticas com configurações

para agilidade dos processos internos e tomada de

que podem variar ao longo do tempo, em estrutura

decisão e alto nível de desempenho nos órgãos adminis-

simples, burocracia carismática, burocracia profis-

trativos que compõem as atividades-meio. A formulação

sional, burocracia mecanizada e adhocracia;

da visão deve está ancorada nas mudanças das percep-

• São organizações lentas na movimentação dos
processos;
• A tomada de decisão muitas vezes é lenta e demorada, implicando em perda de energia e de eficiência.

ções existentes no weltanschauung do indivíduo, demonstrando que é possível transitar do modelo de
organização burocrática para o modelo de organização
empreendedora.

As percepções apresentadas anteriormente podem

Em síntese, a visão empreendedora é um dos

fazer parte do weltanschauung dos indivíduos que traba-

aspectos que podem nortear a administração empreende-

lham nos órgãos de apoio. O empreendedorismo contribui

dora e extrapolar as barreiras existentes nos modelos

para eliminar ou reduzir as resistências e entraves dos

mentais do indivíduo, procurando identificar imagens

indivíduos que impedem a criação e inovação, remoldando e

pré-concebidas do futuro da universidade. Por meio da

modificando o weltanschauung com as seguintes crenças:

visão empreendedora procura-se criar imagens sobre a

(a) os novos formatos e modelos organizacionais

situação dos processos organizacionais da universidade

baseados no empreendedorismo e inovação que

no curto, médio e longo prazo (FILION, 1991).

emergem na sociedade contemporânea são capazes de responder com agilidade às variações e
demandas que vêm sendo imposta pelo ambiente
externo;

c) A Energia na Administração Universitária
Vieira e Viera (2003: 2004) advertem que as universidades federais são organizações burocráticas excessi-

(b) estas novas formas de organização são caracte-

vamente carregadas de normas e regulamentos em que os

rizadas pela flexibilidade organizacional, inova-

fluxos dos processos administrativos, ao invés de serem

ção, melhoria dos processos, elevação de desem-

ágeis e velozes, se deslocam lentamente, com paradas

penho, proporcionando, como resultado, a agili-

burocráticas, visando à adequação às normas e regula-

dade na movimentação dos fluxos, alta energia

mentos. O processo tramita nas instâncias burocráticas

sistêmica e otimização da produtividade;

e percorrem um longo caminho, acumulando volumosos

(c) a receptividade à criatividade, inovação e mudan-

papéis e pareceres. A tomada de decisão final exigida em

ça nos órgãos administrativos visam à redução

um determinado processo ocorre longe da origem e, em

das energias desperdiçadas ao longo dos fluxos

alguns casos, sem a participação dos interessados. A di-

processuais.

mensão temporal pode ser claramente dimensionada por
meio da excessiva carga de horas destinada à tomada de

b) A Visão na Administração Universitária
O metamodelo empreendedor destaca a visão como

decisão e à baixa intensidade dos fluxos processuais que
transitam na universidade.

um dos componentes essenciais identificados no com-

A energia na administração universitária orienta-

portamento do empreendedor. Cada indivíduo que faz

da para a perspectiva do empreendedorismo tem uma

parte da administração estratégica, tático ou operacional

nova roupagem. Ao transitar do modelo fortemente

da universidade poderá construir suas visões sobre

burocrático para o modelo de organização empreendedo-

melhorias e aumento de desempenho e compartilhar suas

ra, a energia assume outra dimensão, pois está alinhada

visões com todas as demais pessoas, da mesma área de

e convergente com a visão, imagem projetada no futuro,

atuação ou da universidade como um todo.

previamente estabelecida sobre a universidade e suas prá-

Um bom exemplo de uma visão formulada para as

ticas administrativas. Deste modo, a carga de trabalho e a

universidades federais brasileiras direcionadas para o

intensidade na execução das atividades são direcionadas

ambiente externo consiste na inserção do desenvolvi-

para perseguir uma imagem projetada no futuro.
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c) Sistema de Relações na Administração Universitária

sificaram-se iniciativas neste campo, entre as quais a

Enquanto na organização burocrática o sistema

implantação de ações sistêmicas e integradas

de relações é desprovido de instrumentos que permi-

direcionadas à valorização de pessoas. Na parte referen-

tem reunir todo o esforço individual e coletivo dos

te à valorização do pessoal técnico-administrativo, uma

órgãos administrativos na direção da inovação das

das ações propostas se refere à capacitação de pessoas

práticas administrativas, na organização empreendedo-

em torno do tema empreendedorismo na administração

ra, o sistema de relações é de fundamental importância

universitária.

para a implementação da visão. A imagem projetada no

O programa de empreendedorismo na gestão

futuro, estabelecida no nível individual ou coletivo, é

universitária tem o objetivo de incentivar e estimular

um elemento estimulador e norteador da condução do

a cultura do empreendedorismo e inovação entre o

pessoal administrativo. O trabalho em equipe estimula

pessoal técnico-administrativo, proporcionando a atu-

pessoas no compartilhamento de informações, experiên-

alização em torno de temas relacionados com inova-

cias e aprendizagem coletivas e abertura de diversas

ção, universidade empreendedora, gestão de equipes

avenidas, objetivando a inserção da inovação, melhorias

de alto desempenho, gestão de projetos e análise e so-

nos processos organizacionais, resolução de problemas

lução de problemas visando à mudança no comporta-

estruturais dos órgãos administrativos e da universida-

mento das pessoas envolvidas.

de como um todo. O empreendedorismo proporciona o

Foi efetuado o levantamento dos problemas

surgimento de equipes de alto desempenho com com-

estratégicos e operacionais da Universidade Federal

portamentos diferentes das equipes tradicionais exis-

de Itajubá na ótica dos integrantes do Grupo Gestor

tentes nas organizações burocráticas (KATZENBACH

da Reitoria (reitor, vice-reitor, chefe de gabinete,

e SMITH, 2001).

próreitores, secretário de planejamento) e diretores

As relações sociais intra equipe ampliam a

das unidades acadêmicas, totalizando 14 pessoas

capacidade de explorar e identificar novas oportunida-

em nível de decisão estratégica. Em seguida, ao

des que levem à implementação da imagem projetada

longo do curso, foram identificados problemas exis-

no futuro. No modelo de organização empreendedora,

tentes na universidade, na ótica dos participantes

as relações sociais entre as pessoas que atuam nos

do curso, consolidados no banco de problemas da ges-

órgãos de apoio e órgãos ou unidades acadêmicas são

tão universitária.

mais estreitas e receptivas, pois são abertos espaços para

O curso foi desenhado com 5 módulos que abor-

que os novos instrumentos, mecanismos, modelos e abor-

dam temas relacionados ao empreendedorismo e

dagens que emergem na academia possam ser utiliza-

intraempreendedorismo, universidade empreendedora,

dos e aplicados para a melhoria do desempenho dos

gerenciamento de projetos, gestão de alto desempenho e

fluxos processuais.

projeto de gestão empreendedora.
A carga horária total do curso é de 120 horas. No

6 O PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO NAAD-

módulo empreendedorismo e intraempreendedorismo, o

MINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA

pessoal técnicoadministrativo é estimulado a lidar com

Nesta seção pretende-se mostrar a implementação

situações, dinâmicas e jogos que despertam a criatividade,

das categorias de análise (weltanschauung, visão, ener-

a inovação e o comportamento das capacidades empre-

gia e sistema de relações), por meio do programa de

endedoras como, por exemplo, weltanschauung, visão,

capacitação de empreendedorismo na administração

energia e sistema de relações. No módulo universidade

universitária para o pessoal técnico-administrativo, con-

empreendedora, os participantes são sensibilizados so-

cebido e implementado pela Universidade Federal de

bre as novas funções e papéis da universidade na socieda-

Itajubá.

de contemporânea, seus principais pilares e ações

A Universidade Federal de Itajubá, há mais de 15

direcionadas para o ambiente interno e externo. Enquanto

anos, vem introduzindo e executando diversas ações

o módulo gerenciamento de projeto leva o participante a

visando institucionalizar a cultura do empreendedorismo.

dominar os métodos, técnicas e ferramentas que serão

Nas duas últimas gestões da Reitoria (2004-2012), inten-

aplicados ao longo do curso e, principalmente no módulo
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de gestão empreendedora, o módulo de gestão de alto

Os resultados obtidos no presente artigo têm as

desempenho trata de três temas essenciais da administra-

seguintes implicações: (a) oferecem substratos para

ção universitária, a saber: equipes de alto desempenho,

ampliar a discussão e reflexões do comportamento em-

princípios, métodos e técnicas; (b) gestão de informação

preendedor entre o pessoal administrativo; (b) evidenciam

e conhecimento; (c) princípios de escassez de recursos,

que a prática administrativa de universidade federal

métodos e técnicas de avaliação de projetos e inovação

pode ser guiada e orientada pelo comportamento empre-

na administração universitária. O projeto de gestão

endedor do pessoal que opera, visando à busca da agi-

universitária, último módulo, tem o objetivo de levar o

lidade nos processos e tomada de decisão; (c) abre

participante a identificar um problema da administração

avenidas de estudos e investigações sobre novos mo-

universitária, buscar informações, analisar e diagnosticar

delos e formatos de organizações baseadas no paradigma

causas e efeitos, propor alternativas de solução, esco-

do empreendedorismo.

lher a melhor alternativa, implementar e avaliar a
implementação. Ao longo da execução do módulo de

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

projeto de gestão universitária, os participantes foram

O empreendedorismo e a administração universi-

estimulados a desenvolver as categorias analíticas

tária, especialmente a administração universitária públi-

(weltanschauung, visão, energia e sistema de relações)

ca, estiveram distantes um do outro, na produção acadê-

que caracterizam o comportamento empreendedor.

mica brasileira de Administração. No contexto internacional, diversas análises estimularam o debate e promo-

7 INOVAÇÃO DA ANÁLISE E IMPLICAÇÕES

veram a aproximação entre os dois

campos

Os resultados obtidos na presente reflexão são ino-

(ETZKOWITZ, 2001; 2004; CLARK, 2004), enfatizando

vadores na produção científica brasileira de Administra-

os novos modelos organizacionais que emergem nas

ção, em decorrência de dois aspectos, a saber: primeiro,

universidades e são capazes de lidar com novas

os componentes do metamodelo empreendedor de Filion

variáveis da sociedade pós-moderna.

(1991; 1993) que serviram de fonte para subsidiar o

As experiências, no Brasil, vinculadas ao

desenvolvimento do conjunto de categorias de análise

empreendedorismo nas universidades federais brasilei-

no presente trabalho não enfatizam a sua aplicação na

ras estão restritas, em sua grande maioria, aos progra-

administração universitária. Os estudos dos componentes

mas de graduação, pós-graduação e extensão. A presente

do metamodelo empreendedor na produção científica

reflexão rompe com o silêncio no Brasil e desenvolve a

brasileira são vinculados, em sua grande maioria, ao

aproximação entre os dois campos, especificamente

processo de criação de empresas, em detrimento do

nos órgãos considerados, como atividades-meio das

empreendedor que trabalha em órgãos administrativos

universidades federais brasileiras.

de universidades.

Apoiada na revisão da literatura, a análise

As categorias de análise propostas são inovado-

desenvolveu uma plataforma conceitual constituída de

ras, pois revelam aspectos envolvendo o empreendedorismo

duas vertentes, de modo a permitir o desenvolvimento

em programa de capacitação que não foram apontados na

das conexões, interfaces e categorias. A primeira verten-

produção científica brasileira, especialmente nos estudos

te estabeleceu os contornos sobre administração uni-

sobre universidades federais brasileiras.

versitária evidenciando os aspectos que predominam

O segundo aspecto trata da direção de se

nas universidades federais brasileiras, seu modelo buro-

buscar novos modelos organizacionais. As análises sobre

crático de organização e os entraves existentes nos

o metamodelo de Filion não estão associadas às institui-

órgãos que constituem as atividades-meio. A segunda

ções com estruturas burocráticas. Neste aspecto, as ca-

vertente delineou os aspectos centrais que regem o

tegorias de análise são inovadoras, em decorrência de

comportamento do empreendedor e as contribuições que

oferecer novas perspectivas de análise da transição de

o campo do empreendedorismo pode oferecer às uni-

instituições burocráticas, em novos modelos e formatos

versidades públicas, visando reduzir ou eliminar as

organizacionais, como por exemplo, as universidades

barreiras e entraves impostos pelo modelo burocrático.

empreendedoras.

Objetivando demonstrar as categorias em operação, foi
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apresentado o programa de empreendedorismo na ges-

sobre o empreendedorismo e administração universi-

tão universitária para capacitação de técnico-adminis-

tária. Existem fronteiras temáticas que precisam ser

trativos na universidade federal de Itajubá.

exploradas de modo a propiciar novas ferramentas de

A presente análise não esgotou a reflexão

análises.
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RESUMO

O presente artigo teórico propôs fomentar e trazer argumentos que visam discutir questões que perpassam o tema
gestão. A relevância do trabalho ocorre, pois, ao realizar uma revisão da literatura no contexto brasileiro e nos
principais periódicos internacionais da área da administração,

pois observou-se que ainda faltam debates sobre

gestão, suas conceituações, objetivos e funções. Neste sentido, como questões centrais, se propôs refletir sobre as
semelhanças e diferenças entre as etimologias gestão e administração, as visões epistemológicas que permeiam
o conceito, o surgimento e aplicação da gestão, as funções e objetivos da gestão, as fronteiras estabelecidas com a
ciência, técnica e arte; e sua aplicação para contextos ontológicos distintos. Feitas as considerações sobre essas
questões, elaborou-se um conceito de gestão que visa sintetizar os pontos enumerados sobre o tema. Enquanto
contribuições para o campo do estudo das teorias da administração, acredita-se que o trabalho contribui no intuito de
gerar questionamentos e propor algumas referências para se pensar as definições da gestão e, consequentemente, suas
teorias para a área.
Palavras chave: Gestão. Administração. Conceitos. Teorias.

ABSTRACT

This theoretical paper proposed foster and bring arguments to discuss issues that pervade the management theme.
The relevance of the work occurs because it conducts a review of the Brazilian literature context and in major
international journals in the area of administration; we observed that there are not debates about management,
its concepts, objectives and functions. In this sense, as central issues, it was proposed to reflect on the similarities
and differences between management and administration etymologies, the epistemological views that permeate the
concept, the emergence and application of management functions and objectives of management, the boundaries
with science, technique and art, and its application to different ontological contexts. After setting the
considerations on these issues, it was elaborated a management concept that aims to summarize the points listed on the
topic. While contributions to the field of the study of management theories, this work contributes in order to generate
questions and propose some references to thinking about the definitions of management and, consequently, their
theories to the area.
Keywords: Management. Administration. Concepts. Theories.
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1 Introdução
Ao revisarem as publicações referentes à etimologia

da proposta de criação de um conceito para gestão. Por

gestão no Academy of Managament, Martinez e Toyne

fim, a quinta parte colocará a importância de se

(2000) e Boddewyn (1999) observaram a ausência de traba-

ressignificar a gestão para os contextos organizacionais

lhos que se destinam a discutir o tema. Os autores consta-

distintos.

taram ainda que a própria Academy of Manamegent recorre ao uso do termo gestão em seu título, porém sem fazer

2 Gestão ou Administração? Semelhanças e diferenças

uma discussão etimológica e nem justificar o que entende

conceituais
Um dos primeiros pontos que geram discussões ao

por gestão.
O mesmo parece ocorrer no contexto brasileiro e

tratar do tema envolve compreender se existem semelhan-

nos principais periódicos internacionais da área da admi-

ças e/ou distinções entre os conceitos de gestão e

nistração. Ao realizar uma revisão da literatura , obser-

administração. Quando se pesquisa o termo administra-

vou-se que ainda faltam debates sobre gestão, suas

ção no dicionário Michaelis (2013), encontra-se a seguinte

conceituações, objetivos e funções. Neste sentido, o

definição:

1

presente trabalho, de natureza teórica, se propõe fomentar e trazer argumentos que visam discutir gestão, sugerindo como questões centrais a reflexão sobre:
1. Quais as semelhanças e diferenças entre as
etimologias gestão e administração?
2. Quais as visões epistemológicas que permeiam o
conceito?
3. Quando surgiu e quem realiza a gestão?
4. Quais as suas funções e objetivos?
5. Quais as fronteiras estabelecidas com a ciência, técnica e arte?
6. Como pensar a gestão para os contextos ontológicos
distintos?
Em termos metodológicos, o ensaio teórico faz
uso de uma revisão sistemática da literatura da administração, trazendo diversos pontos de vista e inferências presentes em autores da área sobre a discussão da gestão.
Espera-se, assim, que o trabalho contribua para o campo
do estudo das teorias da administração, no intuito de gerar
questionamentos e propor algumas referências para se
pensar as definições da gestão e, consequentemente, suas
teorias para a área.
O artigo encontra-se dividido em cinco partes.
Na primeira, serão discutidas as relações entre a
etimologia gestão e administração. No segundo momento
serão abordadas as visões epistemológicas que perpassam a gestão. Na terceira parte serão discutidas a origem
da gestão, sua formalidade e cientificidade. A quarta parte
tratará dos objetivos e funções que perpassam a gestão e
1

“Origem latim (administratione) 1 Ato de administrar.
2 Governo. 3 Direção de estabelecimento. 4 Casa
onde se trata de assuntos de administração pública ou
particular. 5 O corpo de funcionários administrativos
de uma repartição pública ou de empresa particular. 6
Ato de ministrar (sacramentos). 7 Ação de dar a
tomar (medicamentos). 8Estudo dos fatos e princípios
da arte de administrar. Administração.-geral: a atribuída
às pessoas designadas pela lei para administrarem os
bens de outrem. Administração pública: conjunto de
poderes em ação, agindo em nome e no interesse do
Estado, exercidos pela União, pelos Estados e Municípios”. (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2013)

Observa-se que o dicionário aponta que a etimologia
tem suas raízes no latim, atribuindo, contudo, uma grande
diversidade de ideias ao conceito, o que dificulta a própria
compreensão, pois, o tema é tratado desde o sentido de
governar, dirigir um estabelecimento, até o ato de
ministrar e dar medicamentos. Outra questão observada é
que a definição parece se relacionar mais com a ideia de
administração como uma função do setor público e de caráter formal, principalmente quando afirma que a administração geral é entendida como um direito adquirido por lei.
O que chama a atenção também é que a definição do
dicionário pouco trata dos objetivos e funções da
administração,
apenas a relaciona com o ato de administrar. Já o conceito
de gestão é definido pelo mesmo dicionário, como: “Origem latim (gestione) 1 Ato de gerir. 2 Administração, dire-

Foram revisados os periódicos cadastrados no extrato A1 a C da Capes, e artigos publicados no Extrato E1 da Capes entre os períodos
de 1980 a 2012. A base de pesquisa se limitou a seleção baseada no título e palavras-chaves dos artigos que utilizavam as
terminologias gestão e administração.
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ção. Gestão de negócio: administração oficiosa de negó-

observa Dias (2002), há uma efetiva semelhança de sinôni-

cio alheio, feita sem procuração” (DICIONÁRIO,

mo da palavra “administration” com a expressão

MICHAELIS, 2013).

“management”. Porém, o “management” nunca é ligado a

A definição apresentada pelo dicionário também
remete sua origem ao latim, tratando a gestão como um

“administration” (ao contrário do que ocorre nos dicionários Michaelis e Aurélio).

sinônimo da administração, e atribuindo ao conceito

O que indica que as definições nos próprios dicio-

certa profissionalização, como a ideia de administração

nários variam de enciclopédia, não trazendo um ponto

oficiosa. Porém, remete a uma atividade não res paldada

consensual e pouco explicando sobre as funções e objeti-

necessariamente pela lei, e nada aborda das funções e ob-

vos das etimologias. No contexto da literatura acadêmica,

jetivos da gestão, se limitando a conceituá-la como o ato

os termos também apresentam opiniões conflitantes

de gerir. Ao se comparar as definições presentes no

(DIAS, 2002; MEIRA, 2005). Dias (2002) ressalta que, no

dicionário, observa-se a dificuldade que permeia a

Brasil, tem havido uma redução do uso do termo adminis-

conceituação da gestão e da administração. As duas

tração, em substituição à etimologia gestão. Porém, na área

definições têm sua origem no latim e apresentam a

da administração, os termos têm sido usados de forma

gestão como sinônimo da administração. No entanto, pou-

indiscriminada, sendo poucos os trabalhos que buscam

co definem seus objetivos e funções. A principal diferen-

estabelecer dicotomias entre os conceitos.

ça parece ocorrer em associar a expressão administração

Já no contexto da literatura internacional e princi-

como atributo do setor público e respaldada pela lei, e

palmente de língua inglesa, francesa e espanhola, há uma

gestão mais relacionada aos negócios alheios, e sem

distinção por tradição, na qual a gestão é referida mais

“procuração”.

a ação sobre as organizações privadas, enquanto a

Constatam-se também limitações conceituais no

administração está relacionada ao contexto público

dicionário Aurélio, pois este define a administração como:

(FERREIRA, 1997). No mesmo sentido, Farnham e Horton
(1992) enfatizam que a distinção do uso dos termos

“1. Ação de administrar, de dirigir os negócios públicos
ou privados, 2. de gerir bens: a administração dos
municípios é entregue aos prefeitos. / Governo,
gestão dos negócios públicos. / Corpo administrativo
que tem a seu cargo a administração pública: a
administração do Estado. // Administração da justiça, o
exercício legal da justiça. // Administração dos sacramentos, ação de conferir os sacramentos”. (DICIONÁRIO
AURÉLIO, 2013)

administração e gestão está associada ao setor público e
privado, respectivamente, sendo justificada pelas características específicas em seu modo de ação. Segundo os
autores, a administração apresenta como traços a busca
por objetivos gerais; a medida de sucesso se baseia em
evitar erros e realizar as atividades corretamente; a eficiência dos recursos é secundária; a responsabilidade dos envolvidos é mais definida, implicando uma delegação

Nesta definição, a administração é tomada como
sinônimo de gestão. Em similaridade com o Dicionário
Michaelis, o Aurélio mostra a administração como uma função mais vinculada ao setor público. Todavia, a considera
também aplicada aos negócios privados (fato não apresentado pelo dicionário Michaelis).
Já a definição de gestão é apresentada como: “Ação
de gerir. / Gerência, administração. // Gestão de negócios,
diz-se quando uma pessoa administra os negócios de outra, por eles se responsabilizando solidariamente, mas sem
autorização legal” (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2013). Neste caso, novamente a gestão é adotada como sinônimo
da administração, e também não se faz menção à gestão
aplicada ao setor público, mas apenas ao setor privado.
Em outros dicionários de língua inglesa, conforme

mais limitada de tarefas; o papel do administrador é de
arbitrar e interpretar as regras; e a orientação geral é a
burocratização. Já a gestão tem como características a
busca por objetivos específicos; as medidas de sucesso
são mais quantitativas; a eficiência dos recursos é um objetivo primário; as responsabilidades dos envolvidos são
mais difusas, implicando em maior delegação das tarefas;
os papéis dos administradores são de protagonistas, que
buscam oportunidades e aumento dos recursos; e a
orientação geral é a flexibilização.
Com base nesta distinção, pode-se observar que o
conceito de administração está ligado ao setor público e
tem um sentido de aplicação voltado aos modos mais burocráticos. Já o de gestão vinculase às organizações privadas e aponta para novos ferramentais que proporci-
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onam maior flexibilidade. Acredita-se, no entanto, que

entanto, essas funções sempre existiram nas organizações,

distingui-las pelos seus atributos, e principalmente pela

ainda que informalmente. O mesmo se passa com as ques-

polarização entre características flexíveis x burocráticas, é

tões estratégicas e operacionais presentes no Estado, nas

uma limitação, pois até as organizações privadas em algu-

organizações privadas e/ou coletivas, nas quais a

mas atividades (seja por necessidades de adaptação ao

divisão entre as funções de planejamento e operações se

contexto ou mesmo de controle) burocratizam suas ações.

formalizaram na revolução industrial, sendo pautada uni-

Se adotar esta dicotomia, ter-se-ia que fazer uso ora da

camente por uma lógica de aumento da eficiência econômi-

expressão administração, ora gestão, para caracterizar as

ca. Deve-se considerar, ainda, que existem diversas orga-

mudanças que ocorressem nos objetivos e característi-

nizações, principalmente de pequeno porte, que, pelo seu

cas dentro das organizações.

formato organizacional e/ou objetivos muitas vezes distin-

Além disso, ainda que seja uma tradição na

tos da lógica da eficiência econômica, apresentam uma re-

literatura internacional realizar a polaridade entre o

lação tão próxima entre questões estratégicas e

termo gestão para se referir ao setor privado e administra-

operacionais, que é quase impossível realizar uma

ção para o setor público, não se coloca em discussão o

dicotomia.

contexto das organizações solidárias, não governamentais,

Por fim, observam-se argumentos (MA, 2004;

autogestionárias, nas quais o capital é coletivo. Como se

FRANÇA FILHO, 2004) que defendem o uso do termo

situaria, então, a ideia de gestão nas tribos indígenas, nas

gestão para referenciar um dos objetos de estudo da área

cooperativas e associações populares?

da administração. Neste sentido, a gestão seria a prática da

Outra tentativa de justificar a separação do uso

administração, e a administração trataria de uma grande

do termo administração com o termo gestão é apresen-

área do saber. Ao se adotar o termo administração para

tada por Dias (2002), sob o argumento de que Henry Fayol

salientar a área do saber referente ao ensino de uma ciência

(1980) definia a terminologia administração como uma das

social aplicada, é aceitável distinguir o termo administra-

dimensões da gestão. Ou seja, nas organizações exis-

ção do termo gestão, sendo este uma das dimensões de

tem setores contábeis, financeiros, comerciais, produção

objeto de estudo. Até porque ficaria repetitivo definir que

e administração (entendida como um conjunto de fun-

um dos objetos de estudo da área da Administração é a

ções baseadas em planejar, organizar, dirigir e controlar).

administração 2 (MEIRA, 2005). Abaixo, elaboramos um

Assim, a administração estaria contida na gestão, e a

quadro que sintetiza as visões apresentadas.

gestão seria definida por fazer uso de todas as funções,
conhecimentos e áreas necessárias para atingir objetivos.
No mesmo sentido, Barreto e Barreto (2004) sustentam a ideia de que a gestão está voltada para o
direcionamento estratégico de objetivos e das decisões
tomadas que vão comprometer sua existência em longo
prazo, e a administração é mais apropriada a ações
operacionais, escolhas de métodos e técnicas adequadas
para a condução da entidade rumo aos objetivos estabelecidos.
Todavia, acreditamos que os argumentos apresentam limitações, pois a fragmentação da gestão em divisões
de setores (produção, marketing, finanças, segurança,
contabilidade, etc) é algo recente, ocasionado pelo
crescimento das organizações e a consequente necessidade do controle (ALVESSON; WILLMOTT, 1992). No

2

Além disso, no contexto brasileiro, a Capes faz o uso apenas do termo Administração para se referir à área do saber vinculada à Ciência
Social Aplicada.
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Com base nos argumentos apresentados, acredita-

rar mais, e assim remuneraria mais os trabalhadores e gera-

se que até o momento, com exceção da distinção do termo

ria empregos. Os trabalhadores, recebendo mais, ficariam

Administração para se referir a uma área do saber, não exis-

motivados e, consequentemente, produziriam mais. Para

tem estudos suficientes para justificar o uso de uma ex-

isto, Taylor elaborou estudos de métodos e movimentos e

pressão em detrimento da outra. Ademais, os argumentos

a criação de princípios que se pautam na divisão dos

que defendem as diferenças etimológicas se baseiam

setores

mais em uma tradição para distinguir o setor público do

superespecialização do trabalho e na padronização dos

privado, deixando, contudo, no esquecimento as organiza-

processos operacionais, com a proposta de maximizar as

ções de capital coletivo. Outro problema que dificulta a

questões produtivas.

de

planejamento

e

execução,

na

compreensão dos termos no contexto brasileiro envolve

Este conceito de gestão e seus métodos foram

as próprias traduções das obras de outros idiomas para o

disseminados em massa nos EUA e na Europa a partir

português. Muitas vezes os termos são traduzidos ora como

do final do século XIX. No entanto, anos após a

gestão ora como administração (DIAS, 2002). Neste

criação e implementação dos métodos, Taylor foi acusa-

sentido, defende-se que, se ambas possuem suas ori-

do pelo Ministério do Trabalho dos Estados Unidos de

gens no latim

3,

torna-se aceitável a possibilidade da

intensificar o ritmo de trabalho e aumentar o desempre-

adoção como sinônimos, quando se referirem a um cam-

go. Isto porque a lógica presente na ideia de conciliar

po de ação presente nos indivíduos e nas organizações.

interesses antagônicos mostrou-se falha, pois as empre-

Todavia, por uma questão de ordem, a partir

sas, ao crescerem em termos de produção, não contra-

deste momento, quando utilizarmos a expressão admi-

taram mais funcionários (proporcionalmente), mas inten-

nistração estaremos tratando de uma área do saber vincu-

sificaram o ritmo de trabalho, aumentando, assim, a mais

lada às ciências sociais aplicadas, e a gestão como o cam-

valia relativa 4.

po de ação presente nas organizações.

Interessa observar, também, que Taylor (1980)
apresentava em seu livro “Principles of scientific

3 Sobre as diversas perspectivas epistemológicas da

Management” (escrito em 1911) resultados empíricos

gestão

dos seus estudos e métodos. Em um dos casos
Apresentadas as questões etimológicas que

implementados, informou que produziu o mesmo volu-

permeia o termo, outra questão que perpassa o conceitoé

me fabricado pelo total de trabalhadores com apenas um

a compreensão do que se entende por gestão, para

terço da mão de obra. No entanto, não mencionou o que

além do conceito redundante de que é o ato/ação de

fez com os dois terços de trabalhadores ociosos.

gerir/administrar, conforme visto nos dicionários acima.

Outro conceito de gestão eminente na literatura é

Um dos primeiros autores a tratar formalmente do con-

do francês Henry Fayol, que escreveu em 1916 o livro

ceito de gestão, e considerado por muitos como um dos

“Administration Industriallen et Generale” (FAYOL, 1980).

“pais” da área do ensino da Administração, foi Frederick

Junto com Taylor, Fayol guiou as linhas de pensamento

Taylor (1980), que definia a gestão como a ciência que

das primeiras escolas da administração. Apesar de o

busca conciliar o interesse dos patrões e dos trabalhado-

autor ter tido um trajeto diferente de Taylor (enquanto

res. A harmonia administrativa ocorreria da seguinte for-

Taylor foi operário e trabalhou no setor produtivo,

ma: se a empresa aumentasse o ritmo da produção iria fatu-

Fayol exerceu a atividade de diretor durante a sua vida),

3

4

Apesar da expressão gestão se relacionar mais recentemente com a divisão do trabalho na revolução industrial, e a consequente
criação das chamadas funções dos gestores que se destinam a cumprir unicamente as funções administrativas, não podemos
afirmar que sua origem ocorreu no setor privado e neste período, por não haver estudos que afirmam se esta expressão vinha ou
não sendo usada anteriormente. Uma hipótese é que, se sua origem vem do latim, é provável o uso anterior ao período da revolução
industrial.
A mais-valia absoluta é o prolongamento do tempo de trabalho, para que o operário produza além do equivalente ao valor da sua
força de trabalho. A mais-valia relativa é calculada pela divisão entre o trabalho necessário e o trabalho excedente. O trabalho
necessário é diminuído por técnicas de racionalização, tornando o tempo do trabalho excedente maior. Assim, o valor equivalente
ao salário é produzido em tempo menor, sobrando mais tempo para a produção do excedente que é apropriado pelo capital.
Enquanto a produção da mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da duração diária do trabalho, a produção da mais-valia
relativa pressupõe uma revolução nas técnicas de racionalização do trabalho.
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sua visão de gestão sob o ponto de vista ontológico

qual a ótica dos autores para definir a gestão. Ou seja, de

não se diferenciou das ideias de Taylor. O autor trouxe o

qual campo empírico e/ou teórico fizeram uso para consti-

conceito de que gestão envolve um processo de planeja-

tuir o conceito? Pode-se observar que todos esses auto-

mento, organização, direção e controle. Para realizar

res, alguns inclusive considerados “gurus” no ensino da

cada uma dessas etapas, propôs 14 princípios que se

Administração, tiveram como “berço” o setor privado,

baseavam na divisão do trabalho, na hierarquia, na

ocupando exclusivamente níveis gerenciais, o que indi-

centralização, na autoridade, na ordem, nos sistemas de

ca que os conceitos foram elaborados sob o ponto de

mando, disciplina e obediência.

vista de quem gere e não de trabalhadores vinculados às

Ainda que a definição seja simplista, é difícil

questões operacionais 5.

negar que todos nós, mesmo que informalmente, realiza-

Além disso, Schlickmann e Melo (2009) sustentam

mos algumas dessas etapas. No entanto, o que deve ser

que o surgimento do pensamento da gestão em Taylor e

questionado não são os processos, mas a maneira como

Fayol, e sua continuidade em autores contemporâneos,

são elaboradas cada uma dessas etapas. Para tratar dos

baseia-se na influência do empirismo e do racionalismo.

princípios da gestão, Fayol baseou-se nos modelos milita-

Segundo os autores, por pensarem a gestão em um contex-

res (os quais inclusive fez referência em sua obra), o que é

to privado, Taylor e Fayol restringiram-se à lógica

um problema para a replicação em outros contextos

utilitarista do retorno do capital investido. Mesma linha

organizacionais. Além disso, pode se observar que Fayol

seguida por alguns contemporâneos.

(1980), pelos princípios que apresentou, compartilhava da

Observamos, também, visões que indicam que a

mesma visão de Taylor no que se refere a manter a harmo-

gestão apresentada por estes autores é ideológica, e que,

nia das organizações e, assim, evitar conflitos de interes-

por detrás de um discurso de harmonia administrativa, bus-

ses individuais e organizacionais, em prol da maximização

cam controlar e manter o poder de uma minoria (AKTOUF,

do capital investido (TRAGTENBERG, 1974; PAES DE

1996; FARIA, 2009a; 2009b; TRAGTENBERG, 1974;

PAULA, 2002).

PAES DE PAULA, 2002; KLIKSBERG, 1973; CHANLAT,

Outras definições de gestão na literatura, que com-

1999; GUERREIRO RAMOS, 1981; MOTTA, 1981; 2006;

partilham da mesma perspectiva epistemológica, são apre-

CLEGG, 1979; KNIGHTS; WILLMOTT, 1990). Tragtenberg

sentadas por Escrivão Filho e Perussi Filho (2008), como:

(1974) ressalta que as teorias de gestão, baseadas nas har-

(i) Koontz e O´Donnell – Gestão é coordenar;

monias administrativas de Taylor e Fayol, negam os confli-

(ii) Drucker – Gestão é dirigir, dar visão e fixar o curso dos

tos e colocam os homens como subprodutos de uma lógi-

negócios;

ca formal e linear. Além disso, os métodos de Taylor não

(iii) Barnard – Gestão envolve o comunicar e obter coope-

tratavam apenas de técnicas de gestão, mas de toda uma

ração;

visão de mundo (ontológica) pautada no ideal do homem

(iv) Simon – Gestão é decidir;

Quaker, que se baseava no trabalho intenso, na disci-

(v) Mintzberg – Gestão é desempenhar papéis gerenciais;

plina e na obediência. O mesmo vale para Fayol, que se

(vi) Kotter – Gestão é estabelecer agenda e criar redes de

inspirava nos ideais do Exército para fazer analogia com as

contatos;

empresas.

(vii) Stewart – Gestão é atender a demandas sob-restrições

Tragtenberg (1974) ressalta ainda que as condições

e escolher agenda;

históricas da época influenciaram a criação das teorias e

(viii) Nadler e Tushman – Gestão é diagnosticar o compor-

conceitos de gestão defendidos por Taylor e Fayol. Isto

tamento da organização e construir a sua

porque a grande empresa, por sua dimensão e influência

arquitetura;

monopolística, possibilitou a minimização da concorrên-

(ix) Senge – Gestão é aprender continuamente;

cia, reduzindo-se, assim, a instabilidade, o que criou con-

(x) Prahalad – Gestão é construir competências para mol-

dições para o planejamento de longo prazo.

dar e explorar o futuro.
Com base nessas definições, deve-se questionar
5

No mesmo sentido, Faria (2009a) afirma que o processo de ideologização da gestão e do ensino da adminis-

No mesmo sentido, Marsden e Townley (2001) ressaltam que “As teorias das organizações são essencialmente uma teoria de gestão e,
principalmente, para quem gerencia; o que tem muito pouco para dizer dos que são geridos.”
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tração está em sua postura, como ontologia, despido de

unidimensional e exerce um impacto desfigurador sobre a

historicidade. A ideologia representa a tradução em

vida humana associada. Em contraponto, o autor defende

linguagem administrativa da práxis econômico-social

a importância da constituição de outra teoria social e,

historicamente definida. Ela dissimula a historicidade de

consequentemente, de uma visão mais ampla da gestão.

suas categorias, que são inteligíveis num modo de

Neste sentido, têm emergido diversos estudos que

produção historicamente delimitado. São como expressões

buscam apontar a proposta de uma gestão para além da

abstratas de relações sociais concretas, fundadas na apro-

lógica da eficiência econômica e do produtivismo. Assim,

priação privada dos meios de produção. Assim, a adminis-

autores como Tenório (2002), Kliksberg (1993) e França

tração é ideológica por apresentar apenas uma visão da

Filho (2007) buscam ressignificar o conceito de gestão,

gestão, pautada nas ideias capitalistas. Neste sentido,

adotando o termo gestão social para definir um modo

o autor defende uma antiadministração, sem negar, contu-

que se pauta em processos de comunicação aberta,

do, a necessidade da gestão.

equidade das relações e na busca pelas transformações

Já Motta (2006) ressalta que a gestão representa

sociais.

um processo de produção ideológica de um conjunto de

Os autores abordam que a gestão tradicional (tam-

pessoas, e recursos dominantes, que varia de contexto para

bém chamada de estratégica) é entendida como uma “ação

contexto. Ou seja, a função sociopolítica fundamental

social utilitarista, fundada no cálculo de meios e fins e

cumprida pela gestão diz respeito à reprodução das

implementada através da interação de duas ou mais

relações sociais típicas de determinado sistema econô-

pessoas, na qual uma delas tem autoridade formal sobre

mico. Nos sistemas econômicos não caracterizados pela

a outra” (TENÓRIO, 2002, p. 76). Nessa linha de ação, a

propriedade coletiva, o quadro administrativo legitima-se

organização privada determinaria a sua própria condição

como necessidade pseudonatural e como resultado de de-

de atuação no mercado ou, até mesmo, o próprio mercado.

terminações econômicas, sociais e políticas historicamen-

Já uma gestão social opor-se-ia a esse modelo de

te inteligíveis.

gestão estratégica caso tentasse substituir a gestão

Por isso que, nos sistemas capitalistas, a gestão

monológica por processos decisórios que fossem

defendida pelos autores de cunho funcionalista se expres-

construídos por diferentes sujeitos sociais a partir de rela-

sa na hierarquia burocrática e monocrática, que posterior-

cionamentos intersubjetivos. Criar-se-ia, assim, um novo

mente se fundem. No plano externo, manifesta-se na sepa-

modo de relação entre os sujeitos sociais. Observam-se,

ração entre classes sociais, formadas pelos proprietári-

ainda, diversos estudos que visam propor um modo de

os, que controlam os meios e as condições de produ-

gestão pautado em valores autogestionários, cujo obje-

ção, e os demais, que são levados a vender sua força

tivo é a liberdade e autonomia dos homens, como um

6

de trabalho (MOTTA, 2006) .

contraponto ao sistema de economia mercantil.

Guerreiro Ramos (1981) aponta ainda que a

Apresentada as considerações sobre alguns con-

ontologia presente na área do ensino da administração e

ceitos de gestão na literatura 8, pode-se constatar a exis-

da gestão é não só ideológica, mas ingênua. É ideológica

tência de visões de mundo distintas e conflitantes que

por consciente ou inconscientemente usar uma linguagem

perpassam o tema, o que torna difícil pensar em um

distorcida, cuja finalidade é levar as pessoas a interpreta-

conceito geral de gestão. Neste mesmo sentido, devido

rem a realidade em termos adequados aos interesses dos

aos pontos de vista distintos, existe a dificuldade em se

agentes promotores (diretos e indiretos) da distorção. E

definir o próprio surgimento da gestão, seu caráter de

7

ingênua por se basear na racionalidade instrumental

formalidade/informalidade e sua cientificidade, conforme

inerente à ciência social dominante do Ocidente, que é

será visto a seguir.

6

7
8

No mesmo sentido, Faria (2009b) destaca que, nos momentos de do capital, enquanto o sistema de produção enxuto ou flexível dava
resultados, respondendo à necessidade de acumulação do capital, a gestão tendia a uma forma participativa, ainda que restrita. No
entanto, nos momentos de crise, a gestão das organizações abandona a participação e investe no disciplinamento, como se o problema
estivesse na unidade produtiva e não no sistema de capital.
A ingenuidade usada pelo autor é uma figura de linguagem que aponta a limitação de se basear uma ciência apenas nas ciências naturais.
Deve-se ressaltar, entretanto, que não se buscou esgotar as definições referentes ao tema, mas fazer algumas marcações com
o intuito de salientar a diversidade epistemológica existente no conceito, o que torna difícil uma definição genérica para gestão.
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4 Sobre o surgimento, formalidade e cientificidade da

autores de cunho funcionalista apenas uma das históri-

gestão e da Administração

as, limitada a uma lógica funcional e racional da gestão?

Outra questão que se encontra no debate da ges-

Tal visão não leva em consideração a possibilidade de a

tão é a crença presente no senso comum, inclusive em

gestão estar presente desde o surgimento da sociedade,

alguns autores do campo da administração, de que a ges-

porém, de maneira informal 10.

tão é um processo formal, racional e recente, que surgiu
com o desenvolvimento das grandes indústrias.

Nesta linha, autores franceses como Chanlat (1999)
e Aktouf (1996) visam negar o positivismo e a formalidade

Druker (1975), considerado um dos “gurus” da área

da gestão, apontando que a gestão também é uma

da administração, sinaliza que a gestão surgiu recentemen-

prática social, e que ocorre no cotidiano das relações.

te, quando da transição do sistema familiar de produção

Ao se recorrer às funções administrativas defendidas

para o sistema manufaturado.

por Fayol (1980), como planejar, organizar, dirigir e contro-

Observa-se em Taylor (1980) e Fayol (1980) a ideia

lar, constata-se que as funções também se manifestam no

da importância da formalidade dos processos administrati-

cotidiano. Por exemplo, um vendedor de cachorro quente,

vos como uma das características de uma cientificidade da

que nunca teve contato com um processo formal e siste-

gestão. Ainda, Chiavenato (2001), o autor de maior venda

matizado de gestão, mesmo inconscientemente realiza um

de livros-texto no país e apontado como referência pelo

mínimo de planejamento, pois tem que prever a demanda e

MEC no ensino de Administração, afirma que os primeiros

o que vai comprar para fazer o sanduíche. Ele possui um

“pais” da administração foram Frederick Taylor e Henry

mínimo de organização. Sabe onde deve colocar cada item

Fayol, ao sistematizarem os princípios da gestão. O

dos seus produtos. Ainda dirige/delega, se ele é o dono e

mesmo ainda defende que uma das características cen-

tem um ajudante, e realiza o controle, ao verificar quanto

trais da gestão é a sua formalidade 9.

vendeu, gastou ou perdeu. Esse exemplo revela que to-

No entanto, observam-se estudos que indicam

dos na sociedade fazem gestão. Há diferenças, contu-

que alguns princípios da gestão já estavam presentes em

do, nos objetivos traçados e, consequentemente, nas

autores de origem reivindicatória, como Robert Owen

técnicas e teorias adotadas (conforme será visto no

e Saint-Simon (CHANLAT, 1999; CARNEIRO, 1981;

tópico seguinte).

ZWICK, 2010; REDONDO, 2002), o que contradiz a ideia

Além disso, Chanlat (1999) e Aktouf (1996)

da sua criação nos estudos dos engenheiros da revolu-

ressaltam que a própria visão do processo de planeja-

ção industrial. Além disso, conforme advogam Knights

mento, como uma função formal e controlada, muitas vezes

e Willmott (1990), o processo de formalização, que

é falha. Por exemplo, um gestor elabora e determina o que

ocorreu intensamente a partir de meados do século

cada funcionário deve fazer. No entanto, quando endereça

XIX, foi influenciado pelos pressupostos de uma ciência

ao funcionário uma função, o mesmo nem sempre con-

positivista, na qual os teóricos da gestão (na época, en-

segue reproduzir mecanicamente e fielmente o planeja-

genheiros) passaram a buscar a criação de leis e métodos

do. Isto porque o funcionário precisa interpretar o proces-

formais para o campo, com o intuito de racionalizar a ad-

so e aplicá-lo ao contexto. Ou seja, os próprios trabalhado-

ministração. Motta (1981) e Gualejac (2007) ainda desta-

res modificam, adaptam ou negam o que ocorre nas deci-

cam que a preocupação com a formalidade da gestão, na

sões racionalizadas da gestão.

verdade, é uma busca pela criação de mecanismos que

Assim, aquele planejamento, que já vinha formali

facilitem o controle e a dominação. Assim, deve-se ques-

zado, não acontece rigidamente, como previsto, visto que

tionar se a sistematização do conhecimento formal impli-

só se consegue planejar o que se consegue prever.

ca na legitimidade de sua criação. Não seria a visão dos
9

10

Em síntese, se é a partir dos últimos 150 anos que

Para Chiavenato (2001), a administração é a condução racional e estratégica das atividades de uma organização, seja lucrativa ou não
lucrativa. “A Administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades
diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização” (p. 2). “[...] a tarefa básica da administração é a de
conseguir fazer as coisas por meio das pessoas e dos recursos disponíveis de maneira eficiente e eficaz” (p. 5).
O mesmo se passa na área do ensino da administração. Apesar dos primeiros cursos de gestão terem surgido formalmente a
partir do final do século XIX, deve-se compreender, contudo, que a educação não ocorre apenas nas questões formais, mas no
cotidiano, na informalidade. Assim, dizer que o ensino da gestão surgiu recentemente é limitar essa prática a um ponto de vista formal.
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ocorre a formalização e sistematização da gestão, inclusive

em xeque (se partimos de uma base epistemológica

com a criação de uma área do saber, é preciso ressaltar

antipositivista) as questões da formalidade, controle,

que ela sempre permeou a sociedade. Dessa forma, pen-

previsibilidade, propagadas como pressupostos da gestão.

sar em gestão envolve compreender que ela existe desde

Já quando o debate se relaciona com a área do saber

as sociedades primitivas, desde que o homem se organi-

Administração, parece fácil adotar a ideia de que se trata de

zou para facilitar o uso dos recursos, o que indica que fazer

uma ciência nos moldes tradicionais, por gozar do prestígio

gestão trata-se também de um processo informal e espon-

e do rótulo de ser uma ciência social aplicada. Além disso,

tâneo, que ocorre no cotidiano das relações sociais.

seu objeto não se limita ao estudo da gestão, mas abrange

Neste mesmo sentido, deve-se questionar os

as diversas relações sociais que permeiam as organiza-

marcos fronteiriços que permeiam o tema, compreenden-

ções. Por se tratar de um campo que adota conhecimen-

do se a gestão e a Administração são uma arte, técnica e/

tos da engenharia, sociologia, psicologia, filosofia, esta-

ou ciência. Observamos na literatura diversos trabalhos,

tística, pode ser considerado como um saber científico

que ora visam defender a cientificidade, ora a arte ou

multidisciplinar. Neste mesmo sentido, este artigo, por se-

a técnica (AKTOUF, 1996; ANDRADE; MARTINS, 2001;

guir as normas de um padrão “científico” legitimado, contri-

MATTOS, 2000; 2009; DAMKE, et al., 2010). Contudo,

bui para corroborar o argumento de que a área do saber

deve-se questionar sob qual ótica está sendo analisado o

Administração produz e é uma ciência social aplicada.

tema. Ou seja, discute-se, então, a cientificidade da área
do saber ou do conjunto de ação presentes nos
indivíduos ou nas organizações

11

?

5 Para um conceito geral de gestão
Conforme visto no decorrer dos tópicos apre-

Ao se adotar a gestão como uma ação para alcan-

sentados, o conceito de gestão perpassa uma diversi-

çar objetivos, não se pode negar a arte presente nesse

dade de visões, o que torna difícil conceituar, em uma ideia

processo. Por exemplo, se o objetivo for a maximização

geral, o que seja a gestão. No entanto, apesar da diversida-

do capital investido, ou o crescimento de um produto

de de opiniões que permeiam o conceito, propomos, para

ou serviço no mercado, poder-se-ia trazer para a análise

fins didáticos, a elaboração de um conceito genérico, que

diversos “empresários bem-sucedidos”, que obtiveram

busque contemplar as diversas visões epistemológicas.

altos retornos econômicos, mesmo sem recorrer formal-

Com o intuito de elaborar uma síntese conceitual, acredita-

mente aos instrumentais e saberes da gestão. No mesmo

mos que uma possibilidade seria pensar a gestão pelo se-

sentido, ao se adotar que o objetivo de uma organização

guinte esquema ilustrativo abaixo:

(como uma tribo indígena) é manter as relações sociais
baseadas em um convívio de bem-estar (de acordo com

Quadro 1 - Proposta para um conceito de gestão

os parâmetros estabelecidos por ela), ao alcançar tal
finalidade, mesmo que de forma inconsciente, certamente a
organização terá utilizado a gestão de uma maneira exitosa.
Todavia, entender a gestão como arte, não significa
negar que estes indivíduos e/ou coletivos, que
“talentosamente” fazem uso da gestão, recorrem a teorias
e técnicas, ainda que informalmente e inconscientemente.
Assim, realizar uma dicotomia entre arte e técnica só é possível se a técnica for considerada um processo formal do
saber, o que parece uma visão muito limitada.
No mesmo sentido, ao se tentar compreender a
cientificidade presente na gestão, se deveria discutir primeiramente o que se entende por ciência, o que poderia colocar
11

Observamos na literatura que, apesar da maioria dos autores defenderem que se trata de um campo científico, recorrendo a
analogias do falsificacionismo de Popper, a teorias de programa de Lakatos e a paradigmas de Kuhn para justificar sua cientificidade,
os mesmos não definiram se estavam fazendo referência a uma ciência social aplicada ou ao modo de gestão das organizações.
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Considerando que os indivíduos na sociedade

Com relação aos procedimentos que constituem a

seriam representados pelo código XY, e o conjunto formado

gestão, faz-se uma alusão às ideias de França Filho 13

de XY representaria as organizações, seja formal ou

(2004) de que a gestão é permeada por técnicas, áreas

informalmente, todos buscam alcançar objetivos. Nesta

funcionais e teorias. As técnicas ou metodologias

ótica, a gestão pode ser entendida como um conjunto de

gerenciais dizem respeito ao conjunto de ideias voltadas

procedimentos, formais ou informais, planejados ou

ao auxílio do trabalho da gestão, geralmente num sentido

12

mais prático e aplicado. Por exemplo, têm-se os métodos de

espontâneos, utilizados por indivíduos e organizações
para alcançar objetivos.

divisão do trabalho, as maneiras de organização, de

No entanto, por trás de um conceito genérico

delegação e de controle, bem como as ideias dos

como proposto acima, pelo menos três dimensões

sistemas de motivação, administração por objetivos,

devem ser discutidas: Primeiramente, devemos definir o

qualidade total, reengenharia, downsizing, balanced

que constitui esses procedimentos? Em segundo, quais

scorecard, métodos participativos, assim como a maior parte

são os objetivos buscados? E, por fim, quem elabora

dos “modismos gerenciais” que emergem na literatura

os objetivos (Quadro 2)? Quando respondemos as

(WOOD JUNIOR; PAES DE PAULA, 2002). Todavia, deve-

questões, observamos como surgem diversas visões

se ressaltar que a maioria das técnicas presentes na área

epistemológicas distintas, o que aponta para um conceito

foi concebida no âmbito das empresas privadas e

que permeia relações de poder e ideologias.

segundo os parâmetros de uma racionalidade
instrumental. Mesmo assim, são transpostas para

Quadro 2 - Conceito Geral de Gestão

instituições públicas, entidades não governamentais e
organizações sociais como se fossem neutras, ou seja,
simples modelos a serem seguidos para o aumento da
eficiência administrativa (FRANÇA FILHO, 2004).
O segundo campo de procedimentos da gestão
envolve as áreas funcionais, conhecidas também como
subáreas de especialização da prática administrativa.
Historicamente compartilham

o sentido pragmático e

prescritivo da primeira área, e são entendidas por:
marketing, finanças, gestão da produção, gestão de
recursos humanos, logística, estratégia, contabilidade. As
áreas funcionais têm seu início com a divisão do trabalho
presente na revolução industrial, e sistematizada por
Fayol, com as noções de funções das organizações. No
ensino tradicional, esta fragmentação, contudo, é
apresentada como indispensável ao exercício da gestão
(FRANÇA FILHO, 2004).
Já o terceiro subconjunto de procedimentos
perpassa as teorias da administração e/ou organizações.

12

13

Uma visão funcionalista da organização é apresentada pela ideia de que se trata de um conjunto de pessoas, reunidas pelo consenso e
pela livre e espontânea vontade, que buscam alcançar objetivos racionais e harmônicos. Acreditamos, contudo, que essa visão é
problemática, pois as pessoas muitas vezes não estão unidas de maneira livre. Há o exemplo do presídio, que se move por mecanismos
de coerção. Além disso, acreditar que a organização é permeada por objetivos comuns também é algo problemático, por não levar
em consideração as relações de poder presentes em todas as organizações. Assim, defendemos que as organizações são construtos
sociais, definidos como um conjunto de pessoas reunidas (não necessariamente de maneira consensual) para alcançar objetivos. O
problema-chave, contudo, é definir quais objetivos estão em jogo, o que leva à percepção de que as organizações estão repletas de
interesses e conflitos, ocasionados por objetivos distintos. No bojo dessa discussão, o que buscamos ilustrar é que toda organização faz
uso da gestão para alcançar seus objetivos, daí a importância de se pensar e discutir a gestão.
Apesar de o autor fazer menção à área do saber administração, que possui como objeto de estudo a gestão, acreditamos que
suas contribuições possibilitam aportes para definir as funções da gestão.
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Envolve, por exemplo, as chamadas escolas do

Deve-se ressaltar, também, que as dicotomias

pensamento administrativo, como Clássica, Recursos

elaboradas sobre os procedimentos da gestão,

Humanos, Estruturalista, Comportamental, Sistêmica,

compreendidas por técnicas, subáreas e teorias, na prática

Contingencial, Ambiental e Japonesa.

estão intimamente ligadas. Isto porque as técnicas usadas

Quanto às semelhanças e diferenças entre as ideias

na gestão baseiam-se geralmente em teorias da

de uma teoria da administração e a teoria das organizações,

administração, e é claro que cada área do saber dispõe de

existem autores como Clegg (1979) que não realizam uma

suas técnicas e teorias. No mesmo sentido, grande

dicotomia entre os termos, adotando a teoria das

parte das teorias da administração é prescritiva,

organizações como um termo que contempla as teorias da

sustentando, inclusive, técnicas e propostas de áreas

administração. O autor ressalta que as teorias das

administrativas. Além disso, quando se define que os

organizações podem ser vistas nas reflexões dos filósofos

processos de gestão são perpassados por funções

gregos e até nas ideias de Maquiavel, que buscava

teóricas, técnicas e áreas do saber, novamente ressalta-

compreender e propor modos de gerir a sociedade. É, no

se que esses processos nem sempre ocorrem de maneira

entanto, a partir da revolução industrial que as teorias das

formal. No próprio cotidiano das relações, realiza-se um

organizações começam a tomar um rumo pautado na lógica

modo de gestão, mesmo que não se tenha consciência de

da eficiência econômica e no discurso de harmonias da

que este modo baseia-se em teorias e técnicas, inclusive

administração.

com o uso de áreas do saber (todavia, neste caso,

Já autores como Motta (2006) e França Filho (2004)
sinalizam que há um deslocamento do objeto da gestão

ocorrendo geralmente de forma mais integrada).
Feitas

as

considerações

referentes

aos

(chamado de teorias da administração) que passa do

procedimentos que constituem a gestão, outra dimensão

trabalho para a organização como unidade de análise

relacionada com as indagações levantadas trata dos

(teorias das organizações). A preocupação, portanto,

objetivos que permeiam a gestão. Ao questionar, por

extrapola o trabalho em si, entrando no contexto em que

exemplo, quais são os objetivos presentes na lógica

este trabalho é exercido, ou seja, o próprio universo

funcionalista, observa-se que a resposta geralmente se

organizacional. A teoria das organizações surge, assim, a

baseia na ideia de que o objetivo da gestão é a busca

partir dos estudos de comportamento organizacional e

pela eficiência econômica (ou de retornos econômicos

da sociologia das organizações, compartilhando, porém, o

ou de aumento na produtividade). Na ótica dos estudos

mesmo viés funcionalista.

críticos em gestão, essa resposta apontaria que o objetivo

Neste mesmo sentido, Motta (2006) afirma que as

da gestão não se limita à eficiência, mas também inclui

Teorias da Administração (envolvendo apenas as escolas

controle, dominação e a permanência do status quo. Já

clássicas e de recursos humanos) têm como foco a

em um contexto de organizações solidárias, cujo capital

eficiência gerencial das organizações. Contudo, a “virada”

é coletivo, os objetivos geralmente não se pautam pela

ocorre com March e Simon (1958), que passam não mais

eficiência estritamente econômica, nem tampouco no

a priorizar a eficiência da gestão das organizações, mas a

controle e dominação, mas na busca pela liberdade e

eficiência do sistema organizacional.

autonomia dos sujeitos. Além disso, as dimensões

Ainda que haja distinções entre o uso dos

econômicas seriam apenas um dos objetivos, que envolvem

conceitos das teorias da administração e teorias das

também aspectos sociais, políticos e culturais. No mesmo

organizações, o que se deve considerar é que todas as

sentido, quando se aborda quem elabora os objetivos da

teorias da gestão apresentam pontos de vista ontológicos

gestão, observamos que se trata de um campo em

de cada autor, indicando visões de mundo distintas

constante disputa. Nas organizações tradicionais, outrora

para se pensar a sociedade e as organizações. No caso

os objetivos se distinguiam entre os interesses dos

do ensino da administração, a maioria das teorias

acionistas, de cada uma das diretorias e setores e os dos

ministradas e reproduzidas ainda se pauta pela lógica da

demais funcionários da organização. Por isso, o esforço

eficiência econômica e das harmonias administrativas, seja

das organizações em criar métodos que mantenham a

no âmbito gerencial, seja na totalidade do sistema

integração e evitem a dicotomia entre objetivos

organizacional.

organizacionais e individuais. Já nas organizações de caráter
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solidário, em tese, todos se estruturam ao redor do

cúpula a decisão de escolher o que é desenvolvimento

capital coletivo e buscam relações equitativas. Além

regional e como será feita cada uma das etapas. O que

disso, a definição de objetivos comuns tende a gerar

indica que as técnicas e teorias presentes nas organizações

menos conflitos entre os componentes da organização.

tradicionais pautam-se por uma lógica distinta das
organizações solidárias. Deste modo, de acordo com a

6 Sobre a neutralidade da gestão e sua replicabilidade

visão de mundo distinta (Ontologia), pode-se adotar

Feitas as considerações relativas aos objetivos da

objetivos diferentes para a gestão, o que torna

gestão, podemos observar que a constituição de objetivos

impossível considerar a gestão como neutra e aplicada

diferentes envolve lógicas diferentes, o que implica na

a cada contexto.

elaboração das teorias, técnicas e subáreas de gestão.

Quanto aos contextos de aplicação da gestão,

Rutkowski (2008) afirma que a concepção de um modo

observa-se a existência de um continuum, no qual a gestão

de gestão para organizações que refutam a lógica

se manifesta tanto nas relações informais 14, no cotidiano

tradicional requer uma racionalidade substantiva capaz

dos sujeitos, como nas diversas esferas das organizações

de considerar o mundo da vida e suas múltiplas inter-

e da sociedade. Nas organizações, a gestão se apresenta

relações, os quais exigem não uma racionalidade

nas unidades produtivas, bem como nos diversos setores

instrumental, mas a implicação de atores e uma ética própria.

administrativos e departamentos. Quanto aos formatos das

Isto leva a questionar a propriedade do uso de

organizações, a gestão se manifesta tanto em empresas

metodologias e métodos de gestão para contextos distintos.

privadas (microempresas, LTDA, S/A), como em empresas

Além disso, até mesmo a ideia de que as

públicas (estatais), organizações da sociedade civil

técnicas são neutras e podem ser utilizadas em todo

(ONGs) e entidades de cunho solidário como cooperativas,

contexto social é um conceito problemático que deve ser

associações, empresas recuperadas, clubes de trocas e

revisto. Dagnino (2008) aponta que, na constituição de

bancos comunitários. Em âmbito macro, a gestão está

uma técnica, há um conjunto de artefatos que fazem parte

presente em redes de desenvolvimento local (que

da disputa de interesses entre os atores envolvidos. Ainda

englobam diversas organizações), bem como no caso

que haja a possibilidade de uma técnica ser aplicada em

do Estado (que se manifesta nos bairros, municípios,

contexto distinto do original, isso não significa que a

governos e nações), o que implica que pensar a gestão

mesma surgiu do acaso, mas que fez parte de uma

envolve compreender sua inserção em todas as esferas

construção histórica, constituída por interesses específicos.

da sociedade.
Todavia, a aplicação da gestão tem se reproduzido

Quadro 3 - Discutindo a neutralidade da gestão.

indiscriminadamente e de maneira neutra pelos diversos
contextos organizacionais, sem levar em consideração os
pressupostos ontológicos em cada instância. Neste mesmo
sentido, Paes de Paula (2005) e Dagnino (2012) afirmam que,
apesar da gestão no contexto do Estado ser
fundamentalmente diferente de um contexto privado, a
aplicação e a importação das ferramentas do setor privado
para o contexto público resultaram em um discurso pautado
pelo gerencialismo, sob a alegação da neutralidade da
gestão. Não é de se estranhar, contudo, o fato de ambas as
organizações apresentarem similaridades no modo de gestão.
Isto ocorre por reproduzirem um sistema social de dominação

Conforme visto no quadro acima, não faz sentido,

(a burocracia), o que acaba refletindo nos próprios modos de

se pensar em um contexto de organizações solidárias e

gestão do cotidiano (com os pressupostos de naturalização

de desenvolvimento regional equitativo, atribuir a uma

da hierarquia, da meritocracia, da obediência e do mando).

14

Ou seja, todos nós realizamos, diariamente, seja cuidando da casa, no trabalho ou no lazer, um modo de gestão.
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Se, no caso das organizações do setor público e

a sociedade desde que o homem existe. Desde modo, o

privado, já deve existir uma distinção nos modos de

foco de análise da gestão não deve se centrar apenas

gestão, nas organizações solidárias, que propõem

nos fenômenos recentes e formais da gestão, visto

contrapor a lógica burocrática de sistema de

que esta é uma construção pautada por uma lógica

dominação, os seus modos de gestão devem ser outros,

positivista e centrada na reprodução do capital. O

o que torna necessário a ressignificação das teorias da

mesmo se passa para a área do saber da administração,

administração (ofertando outros pontos de vista

definida como ciência social aplicada. Se os primeiros

ontológicos), bem como das técnicas e modos de

cursos de administração começaram nos últimos 100

organização (funções e áreas) da gestão.

anos, a prática da gestão, e consequentemente o seu
processo de aprendizado, existe desde que o homem se

7 Considerações finais
O presente artigo teórico propôs fomentar e trazer

organizou, o que não a torna menos legítima do que o
saber formal.

argumentos que visam discutir diversas questões que

Quanto às questões referentes a marcos

perpassam o tema gestão, buscando assim uma proposta

fronteiriços do tema, observou-se que o debate deve

de conceito. Um dos primeiros pontos abordados tratou

ser definido entre o que se entende enquanto uma ação

de compreender as distinções e semelhanças entre as

(gestão) e uma área de ensino (administração). No caso

etimologias gestão e administração. Observou-se como

do ensino da administração, parece fácil considerá-la

a discussão (seja nos dicionários ou fomentada por

como um campo cientifico, devido ao enquadramento

autores) ainda não é esclarecedora, possibilitando

dos padrões científicos da área (ainda que seja

diversas interpretações para o seu uso. Acredita-se

duvidoso o conceito de ciência presente na academia).

que seja possível a adoção do uso dos termos como

Já a gestão como uma ação, esta permeia não somente a

sinônimos, quando se busca a referência a um campo de

arte, mas técnicas e teorias. Baseia-se também em

ação dos indivíduos e/ou organizações. No entanto,

processos informais. E quanto à própria discussão

quando se trata de especificar uma área do saber de ensino

de sua cientificidade, o debate mostra que, de acordo

relacionada às ciências sociais aplicadas, o uso do

com o que se entende como ciência, é possível dizer se

termo administração parece mais apropriado no Brasil,

a gestão é ou não científica.

distinguindo-se de um dos seus objetos de estudo, a

Independente da legitimidade da ciência da gestão

gestão. Outro ponto que permeou a discussão foi a

(que, na verdade, parece mais uma preocupação das

conceituação referente à gestão. Observou-se que as

visões funcionalistas que prezam pela formalidade e

visões de mundo distintas apresentam conceitos e,

controle dos processos), o que torna uma necessidade

consequentemente, objetivos diferentes. Enquanto as

para o campo é a constituição de uma gestão que atenda

visões de cunho funcionalista defendem a gestão

as especificidades das diversas organizações em nossa

como um processo harmônico e consensual, que visa à

sociedade. Neste sentido, propôs-se um conceito para

maximização da eficiência econômica, as visões de caráter

se pensar a gestão, entendido como um conjunto de

crítico apontam o lado perverso e ideológico da gestão,

procedimentos constituídos de teorias, técnicas e

cujo intuito se baseia no controle, dominação e

subáreas, formais e informais, planejados e espontâneos,

permanência do status quo. Além disso, foi ressaltado

realizados e presentes em todas as instâncias da

que os conceitos de gestão de cunho funcionalista,

sociedade, na qual visam alcançar objetivos. Porém,

adotados muitas vezes como clássicos no campo da

como os objetivos são muitas vezes divergentes, isto

administração, foram elaborados por aqueles que

implica na elaboração de diferentes teorias, técnicas e

gerenciavam, não levando em consideração a maioria dos

áreas do saber, o que aponta para a impossibilidade de

trabalhadores das organizações.

considerar a gestão como neutra e aplicada em qualquer

Neste mesmo sentido, a discussão propôs

contexto. Deste modo, torna-se importante repensar a

desfazer a crença na gestão como um processo formal,

ressignificação das funções, técnicas e teorias da

racional e recente. Se a sistematização dos procedimentos

gestão, condizentes com os contextos e objetivos

formais da gestão é recente, a prática dagestão permeia

organizacionais distintos.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo mostrar o resultado da investigação da relação entre o Conhecimento adquirido em cursos
de pós-graduação lato sensu em Administração e o Retorno Profissional obtido pelos profissionais egressos dos
mesmos, utilizando, para tal, um modelo relacional hipotético construído a partir desses dois construtos e validado
por uma pesquisa que gerou uma dissertação de mestrado. Optou-se pela realização de uma pesquisa quantitativa do
tipo survey, utilizando-se como instrumento de coleta de dados, um questionário elaborado especialmente para essa
finalidade. Os dados coletados foram tabulados e analisados por intermédio de técnicas estatísticas descritivas e
multivariadas, incluindo análises fatoriais que possibilitaram a validação das escalas psicométricas utilizadas no instrumento de pesquisa. Além disto, a aplicação da Modelagem por Equações Estruturais possibilitou avaliar o grau
de importância com que cada variável interferiu em cada construto, bem como o cálculo dos respectivos coeficientes
de caminho, estabelecidos pelo modelo relacional entre Conhecimento e Retorno Profissional, temas centrais e
objetos de análise da pesquisa. As principais conclusões do estudo revelaram a validade nomológica-estrutural
do modelo proposto. Assim, na percepção dos indivíduos que compõem a amostra selecionada para o estudo, existe
uma relação positiva e significativa entre o Conhecimento adquirido nos cursos de especialização lato sensu em
Administração e o Retorno Profissional. Os dados revelaram que apesar dos Conhecimentos adquiridos nos cursos
de especialização guardarem relação direta, positiva e significativa com o Retorno Profissional, este fator,
curiosamente, na percepção dos respondentes, não garante aumento de salários e nem estabilidade no emprego.

Palavras-Chave: Modelagem. Conhecimento. Pós-Graduação. Retorno Profissional. Carreira.

ABSTRACT

This article aims to show the result of the investigation of the relationship between the knowledge acquired in postgraduation courses in Business Administration and Professional Return obtained by graduates of these professions,
using for this a hypothetical relational model built from these two constructs and validated by research that generated
a mastering dissertation. We chose to carry out a quantitative survey type, using as an instrument of data collection,
a questionnaire developed especially for this purpose. The collected data were tabulated and analyzed using descriptive
and multivariate statistical techniques, including factor analysis, which allowed the validation of psychometric
scales used in the survey instrument. Furthermore, the application of Structural Equation Modeling allowed us
to evaluate the degree of importance that each variable interfered with each construct as well as the calculation of the
respective path coefficients established by the relational model between Knowledge and Professional Return, core
subjects and objects research analysis. The main findings of the study revealed the structural-nomological validity
of the proposed model. Thus, the perception of the individuals in the sample selected for the study, there is a positive
and significant relationship between the knowledge acquired in courses sensu lato in Management and
Professional Return. Data revealed that despite the knowledge acquired in the course of expertise keep direct,
positive and significant with the Professional Return, this factor, interestingly, in the perception of respondents does
not guarantee increased wages nor employment stability.

Keywords: Modeling. Knowledge. Postgraduate. Professional Comeback. Career.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como objetivo investigar as

pessoal, assim como prestígio e/ou status; possibilidade

relações entre os constructos Conhecimento e Retorno

de receber participação nos lucros da empresa; estabe-

Profissional, a partir de uma amostra de 193 alunos egres-

lecimento de uma network ou rede de relacionamentos.

sos de 5 cursos de administração lato sensu de Minas

Em resumo, esses fatores foram agregados em

Gerais. Como se trata de uma pesquisa mais ampla, este

temas importantes para a composição da pesquisa sobre

artigo contemplará somente as conclusões relacionadas

o modelo relacional, tendo como referência assuntos

à validação do modelo nomológico. Para a concretização

ligados ao Conhecimento, Aprendizagem, Aprendizagem

deste trabalho, optou-se pela realização de uma pesqui-

Organizacional e Individual, Carreira e Retorno Profissio-

sa quantitativa do tipo survey, utilizando-se, como ins-

nal que foram considerados fundamentais para oferecer a

trumento de coleta de dados, um questionário elaborado

sustentação teórica para se atingir o objetivo principal da

e validado para essa finalidade. Os dados coletados foram

pesquisa. No entanto, é importante ressaltar que no

tabulados e analisados por intermédio de técnicas esta-

presente artigo serão apresentadas as principais conclu-

tísticas descritivas e multivariadas, incluindo análises

sões referentes às análises estatísticas do modelo, que

fatoriais, que possibilitaram a validação das escalas

passam pelas análises fatoriais e análises por modelagem

psicométricas utilizadas no instrumento de pesquisa.

de equações espaciais que revelaram a validade

Além disto, a aplicação da Modelagem por Equações

nomológica-estrutural do modelo proposto. Por fim, con-

Estruturais possibilitou avaliar o grau de importância com

cluiu-se, por meio da validação do modelo que na percep-

que cada variável interferiu em cada construto, bem como

ção dos indivíduos que compõem a amostra selecionada

o cálculo dos respectivos coeficientes de caminho,

para o estudo, existe uma relação positiva e significativa

estabelecidos pelo modelo relacional entre Conhecimen-

entre o Conhecimento adquirido nos cursos de especializa-

to e Retorno Profissional, temas centrais e objetos de

ção lato sensu em Administração e o Retorno Profissional.

análise da pesquisa.
A finalidade da construção do modelo nomológico

2 Relações entre Conhecimento e Retorno Profissional

composto pelos dois constructos anteriormente citados

Com objetivo de melhor caracterização e descrição

é de entender a percepção dos egressos de cursos de

dos construtos centrais deste trabalho (Conhecimento e

especialização lato sensu em Administração sobre a

Retorno Profissional – indicativos de impacto na carrei-

adequação dos conhecimentos recebidos para utilização

ra), abordou-se estudos já feitos sobre assuntos

na empresa e o respectivo impacto destes em suas

correlatos, que são influenciadores dos mesmos, de ma-

carreiras após a obtenção do título. Assim, a pergunta

neira a reforçar as relações que compõem o modelo estru-

que orientou esta pesquisa é: na percepção dos alunos

tural de pesquisa que este estudo apresenta. Neste

egressos de cursos de especialização lato sensu em

tópico analisa-se a relação entre Conhecimento e Retor-

Administração, os conhecimentos recebidos para utiliza-

no Profissional. Ainsworth e Morley (1995) apud Delaney

ção na empresa estão representando impacto positivo em

(2000, p. 140) ofereceram um esquema conceitual com

suas carreiras após a obtenção do título? Para responder

quatro dimensões para medir a efetividade de um curso de

a essa questão de pesquisa, foram considerados fatores

pósgraduação na área de gestão: 1) experiência profis-

que proporcionam impacto na carreira dos profissionais

sional; 2) conhecimento adquirido durante esse período

pesquisados, tendo como ótica suas próprias percep-

de experiência; 3) mudança de comportamento como

ções, itens como melhoria de seus desempenhos profis-

resultado dessa experiência e; 4) resultados atribuídos a

sionais, o uso de novos conhecimentos adquiridos no

essa experiência.

curso de pósgraduação; promoções e aumentos de

Hilgert (1995) analisou os efeitos de programas

salário, resultado direto de reconhecimento de sua atu-

de pós-graduação tendo como variáveis de saída os

ação profissional pela empresa; aumento de responsabili-

seguintes aspectos do desenvolvimento dos diplomados:

dade no cargo ou de contingente de empregados a ser

pessoal, carreira e relações interpessoais, visando obter

supervisionado; maior poder decisório e percepção de

como resposta se o programa cursado pelos profissio-

maior estabilidade no cargo; aumento de sua valorização

nais afetou sua vida, sua carreira e sua visão de mundo.
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Este autor sugere relação direta entre investimento

As questões foram elaboradas de acordo com

realizado e impacto positivo na carreira. Os dados da

temas considerados relevantes pelos autores citados no

pesquisa sugeriram que a experiência profissional tinha

referencial teórico, e foram agrupadas em blocos. Assim,

relação direta com os níveis de satisfação interpessoal

o questionário pode ser sintetizado nas seguintes par-

e com a carreira, dados classificáveis como Retorno

tes: 1ª Parte – Dados Demográficos da Amostra e das Em-

Profissional.

presas; 2ª Parte – Dados relacionados ao construto Co-

Como se pode observar pelas citações acima, o

nhecimento; 3ª Parte – Dados relacionados ao construto

aumento do Conhecimento representa uma habilidade que

Retorno Profissional e 4ª Parte – Perguntas sobre a

os alunos buscam quando frequentam um curso de pós-

escolha e a satisfação dos entrevistados em relação ao

graduação em Administração. O uso apropriado do

curso e à Instituição de Ensino Superior (IES) escolhida.

conhecimento adquirido tem relação direta com os resul-

Assim, as perguntas abrangeram temas relaciona-

tados que este aluno, na posição de dirigente, busca

dos à empresa, ao aluno, ao seu desempenho, à avalia-

obter para a empresa onde trabalha, de forma a conseguir

ção e satisfação com relação à IES e ao próprio curso,

para si um desenvolvimento na carreira que pode ser

sua percepção da contribuição do MBA para o exercício

mensurado por diversos fatores: aumento de seu valor

e progresso na profissão, no aspecto social, sua satisfa-

de mercado, aumento de salário, proposta de remunera-

ção profissional e suas expectativas profissionais.

ção variável, promoções, dentre outros benefícios carac-

Além disto, foi também levantado quais os fato-

terizados como impacto na carreira ou Retorno Profissio-

res que mais contribuíram para o profissional se interessar

nal.

em cursar a especialização; fatores mais favorecidos após
a conclusão do curso de especialização; o que a rede de

4 METODOLOGIA

relacionamentos (network) desenvolvida ao longo da

4.1 Modelo Nomológico-Estrutural Hipotético

participação e conclusão do curso de especialização lato

De acordo com Hair, deve-se construir a

sensu em Administração favoreceu; fatores que mais

estruturação do modelo da pesquisa com o propósito de

contribuíram para a escolha da Instituição de Ensino

fornecer uma representação clara de um conjunto de

Superior cursada; forma usada para examinar os fatores

relações que se deseja examinar (HAIR, 2005). Para isto,

que pesaram na escolha da Instituição de Ensino Superior.

apresentase na Figura 1 abaixo a representação da

Deste modo, foram selecionadas 65 questões

relação entre os blocos de perguntas que sintetizam o

para validação, dentro da amostra obtida na pesquisa,

questionário de pesquisa, relacionando os construtos

através do programa SPSS para posterior análise pelo SEM.

Conhecimento e Retorno Profissional, este último assu-

Destas, as 16 primeiras referem-se a dados demográficos

mido como síntese do impacto obtido pelos alunos

e as 49 restantes se relacionam aos construtos Conhe-

egressos de cursos de pós-graduação em suas carreiras.

cimento e Retorno Profissional.
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Efetuada a tabulação inicial dos dados, passou-

4.3 Universo e amostra
Tendo em vista que esta pesquisa teve como obje-

se à realização de uma análise exploratória, quando

tivo consultar alunos egressos de cursos de especiali-

foram analisados os dados ausentes e outliers (uni e

zação lato sensu em Administração do estado de Minas

multivariados), bem como adotados os critérios de im-

Gerais, o questionário foi enviado por meio eletrônico

putação dos valores ausentes com a substituição

para alunos egressos que tivessem concluído sua espe-

pela média além de adoção de todos os procedimen-

cialização a partir do ano de 2003.

tos apontados conforme recomendação de Hair et al.

Para estimativa da população, considerou-se uma

(2005).

média de 25 alunos aprovados por semestre, gerando
um total de 50 alunos por ano para cada uma das cinco (5)

5 ANÁLISE DOS DADOS

Instituições de Ensino Superior que foram escolhidas

5.1 Dimensionalidade dos construtos (Conhecimento e

por acessibilidade para participar da pesquisa. Desta for-

Retorno Profissional)

ma, obteve-se o número estimado de 2.000 pessoas para

Foi testada a dimensionalidade dos dois grandes

a população em estudo (50 alunos por ano x 5 IES x 8 anos

construtos (Conhecimento e Retorno Profissional) do

= 2.000 egressos).

modelo de forma a verificar se os sub-construtos seriam

Em relação à definição do tamanho da amostra, foi
estabelecido um erro amostral padrão de 5%, para um

encontrados da maneira como foram concebidos de
acordo com a literatura.

nível de segurança de 95% (Z = 1,96), sendo considerada

Para a definição do número de fatores, foi

uma variabilidade amostral de 10%. O valor da amostra

utilizado o critério do eigenvalue, ou seja, somente

foi obtido por intermédio da fórmula de Barnett (1991) e

fatores que apresentaram eigenvalues (quantidade de

teve como resultado mínimo para os padrões estatísti-

variância explicada por um fator) maiores que 1 foram con-

cos acima definidos um total de 143 respondentes para

siderados como significantes (HAIR et al., 2005).

aplicação do instrumento de pesquisa.

A carga fatorial permite interpretar o papel que cada
variável tem na definição do fator e representa a

4.5 Tratamento de dados
Os dados coletados por intermédio de questionário hospedado no Google Docs foram inicialmente transfe-

correlação de cada variável com o fator. Segundo Hair
et al. (2005), valores de carga fatorial acima de 0,500 são
considerados significativos.

ridos para o software de planilhas eletrônicas Microsoft

Dessa forma, os critérios adotados para encon-

Excel, com o objetivo de serem posteriormente introduzi-

trar a melhor solução fatorial são reapresentados no

dos no Statistical Package for the Social Sciences – SPSS.

Quadro 1.

5.1.2 Dimensionalidade do construto Conhecimento

com os estipulados, apesar da necessidade de exclusão

Primeiramente foi rodada a análise com base no

de 3 variáveis que apresentaram comunalidade inferi-

método de extração denominado análise dos compo-

or a 0,500, indicando uma baixa relação com as outras

nentes principais e rotação varimax com as variáveis

variáveis que compunham o construto. Em seguida foi

criadas para o construto Conhecimento. A solução

rodada uma nova análise fatorial com base no méto-

fatorial encontrada apresentou valores compatíveis

do de extração denominado análise dos fatores prin-
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cipais e rotação oblimin utilizando as variáveis que

mento e Retorno Profissional

permaneceram, com base na análise fatorial anterior.

Para verificar se a escala é livre de erro aleatório é

A nova solução fatorial encontrada apresentou resul-

feita a análise da confiabilidade da mesma

tado mais satisfatório que o primeiro, ainda que com

(MALHOTRA, 2006). A medida normalmente empre-

exclusão de mais 4 variáveis com comunalidade infe-

gada para verificar a confiabilidade de uma escala do

rior a 0,500, denotando uma baixa relação com as ou-

tipo empregado neste estudo é o Alfa de Cronbach. Ve-

tras variáveis que compunham o construto.

rifica-se

que

todos os fatores apresentaram

confiabilidade satisfatória uma vez que os Alfas de
5.1.3 Dimensionalidade construto Retorno Profissional

Cronbach foram superiores a 0,700.

Assim como para o construto Conhecimento,
foram rodadas as análises com base no método de extra-

5.4 Validade Nomológica do modelo

ção denominado Análise dos Componentes Principais e

A Figura 2 exibe o resultado do modelo estrutu-

rotação varimax e oblimin para o construto Retorno

ral proposto. Verifica-se que a relação entre Conheci-

Profissional. A solução fatorial encontrada apresentou

mento e Retorno Profissional é positiva, estatisticamen-

valores aceitáveis com a exclusão inicial de 9 variáveis e,

te significativa e apresenta uma carga de 0,738. Tal valor

depois, de 7 variáveis.

é bem elevado, indicando grande correlação na variância

5.1.4 Confiabilidade interna dos construtos Conheci-

conjunta de ambos os construtos.

Com relação aos subconstrutos explicados pelo

própria autoavaliação do desempenho do aluno no curso.

Conhecimento, verifica-se que o C1 – Satisfação com o

Já no que tange aos subconstrutos explicados

MBA (0,936) apresenta uma carga padronizada bem supe-

pelo Retorno Profissional, verifica-se que o RP1 - Apli-

rior ao C2 – Autoavaliação de desempenho no MBA

cação dos conhecimentos adquiridos no MBA - é o que

(0,487). Tal resultado revela que na avaliação do Conheci-

apresenta a maior carga estrutural padronizada, da or-

mento, a satisfação com o MBA tem um peso superior à

dem de 0,896, contra 0,697 do subconstruto RP6 -Status
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proporcionado pelo MBA e 0,676 do subconstruto RP5

medidas de ajuste absoluto avaliam apenas o ajuste

- Expectativas profissionais para o futuro.

geral do modelo não considerando o “superajustamento”.

A carga padronizada de cada um dos

Já as medidas de ajuste parcimonioso, avaliam a

subconstrutos nos seus indicadores pode ser observa-

parcimônia do modelo proposto pela análise do ajuste

da na FIGURA 5.1. Quanto maior a carga mais importante

versus o número de coeficientes estimados necessário

é peso do indicador no seu subconstruto.

para atingir aquele nível de ajuste. No Quadro 2 são

Para verificar o ajuste do modelo estrutural foram
utilizadas medidas de ajuste absoluto e parcimonioso. As

Finalmente, foi avaliada a adequação da solução

apresentados os valores encontrados e os valores desejados para as medidas de ajuste.

6 CONCLUSÕES

estrutural obtida após garantir que o modelo não apre-

De acordo com o que se apresentou, desejou-se

sentasse estimativas ofensivas, tais como variâncias de

responder ao problema da pesquisa: na percepção dos alu-

erro não significantes, o que indica uma relativa estabi-

nos egressos de cursos de especialização lato sensu em

lidade da solução (HAIR et al, 2005).

Administração, os conhecimentos recebidos para utiliza-

Para avaliar o ajuste absoluto do modelo foram usados o RMSEA (Raiz do erro quadrático médio de

ção na empresa estão representando impacto positivo em
suas carreiras após obtenção do título?

aproximação) e o GFI (Índice de qualidade de ajuste).

A literatura sobre conhecimento, aprendizagem,

De acordo com os parâmetros estabelecidos na literatu-

carreira, possibilitou a construção deste trabalho que tem

ra (HAIR et al., 2005), pode se verificar no QUADRO 5.2

por objetivo estabelecer relações entre Conhecimento e

que o GFI ficou próximo do limite estabelecido e que o

Retorno Profissional, através do modelo relacional pro-

RMSEA ficou dentro do limite.

posto. A reflexão sobre os referidos temas balizou a

Já para avaliar o ajuste parcimonioso, foi utiliza-

elaboração do questionário que foi aplicado à amostra

do o índice de qualidade de ajuste calibrado (AGFI), o

desejada, de forma a se colher as informações que dão

qual é ajustado pela razão entre os graus de liberdade para

suporte às conclusões que agora serão apresentadas.

o modelo e o qui-quadrado escalonado. O AGFI ficou um

A retirada de algumas variáveis do modelo final

pouco abaixo do limite estabelecido, enquanto o qui-qua-

para a Modelagem por Equações Estruturais permitiu ajus-

drado escalonado ficou dentro daquele limite.

tar melhor os dados e verificar que, para o construto Conhe-

Deste modo, mesmo que o modelo não apresente

cimento, as respostas mais significativas fornecidas pelos

um ajuste perfeito, o seu ajustamento é moderado

alunos egressos referem-se a sua satisfação em relação a

permitindo que inferências acerca das relações causais

ter participado do curso de Especialização em Administra-

estimadas sejam tecidas.

ção, seguido pela sua autoavaliação de desempenho.
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Assim, aspectos como satisfação com o curso,

aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso, no

cronograma e conteúdo, aulas dinâmicas, interessantes e

dia-a-dia de trabalho na empresa é muito relevante em

IES cumprindo com o seu papel educacional, pontualida-

relação a conseguir bom retorno profissional, como

de, assiduidade, envolvimento e sua própria avaliação

desenvolvimento de carreira e benefícios diretos e indi-

enquanto aluno, formam o teor das perguntas validadas

retos. Em seguida, em termos de importância, pode-se afir-

para o construto Conhecimento, após o uso dos procedi-

mar que o aluno egresso também relaciona a melhoria

mentos estatísticos.

de seu status como um fator diretamente ligado ao

Como resultado prático comprovado pela avalia-

sucesso e desenvolvimento de sua carreira. Por fim, a

ção estatística, observa-se que, na avaliação do construto

avaliação que o aluno egresso faz em relação a suas

Conhecimento a satisfação dos alunos egressos com o

expectativas profissionais para o futuro, também é um fa-

MBA, tem um peso superior à própria autoavaliação de seu

tor relevante quanto a obter retorno profissional após a

desempenho como aluno do curso. Este fato é comprovado

conclusão do curso de pós-graduação em Administração.

pela relação dos subconstrutos explicados pelo Conheci-

Uma vez explicado o resultado estatístico através

mento, no qual verifica-se que o C1 (Satisfação com o MBA)

de análise sobre quais blocos de perguntas e,

apresenta uma carga padronizada de 0,936, valor bem

consequentemente, o que representam na prática, mais

superior ao C2 (Autoavaliação de desempenho no MBA)

influenciaram os construtos Conhecimento e Retorno

que apresenta carga padronizada de 0,487 (ver Figura 2).

Profissional, será avaliada a relação entre estes

Quanto ao construto Retorno Profissional, o

construtos centrais no modelo proposto por este estudo.

mesmo procedimento aplicado ao Conhecimento mos-

O uso da Modelagem por Equações Estruturais

trou maior relevância para as perguntas referentes à

com o método dos Mínimos Quadrados Parciais permi-

aplicação dos conhecimentos adquiridos no trabalho, se-

tiu cálculos estatísticos multivariados e a análise da

guido pela sua expectativa profissional para o futuro e tam-

relação entre Conhecimento e Retorno Profissional, pri-

bém pela percepção de maior valorização social após con-

mordialmente. Com um coeficiente de caminho de 0,738

clusão do curso.

(Figura 5.1) é possível afirmar que existe influência do

Dessa forma, aspectos como possibilidade de
aumento de salário, aumento de responsabilidade profis-

Conhecimento na progressão Profissional do aluno egresso e que esta relação é positiva.

sional, aumento de valorização profissional e pessoal,

Todos os itens utilizados se ajustaram bem aos

aumento de prestígio pessoal, assim como do setor a

construtos relacionados, indicando que conseguiram

que pertence, formam o teor das perguntas validadas

mensurá-los de forma adequada. O conhecimento utili-

para o construto Retorno Profissional, após o uso dos

zado pelos egressos nas empresas foi posicionado

procedimentos estatísticos. A análise sobre estas rela-

junto ao Retorno Profissional, uma vez que, relacionan-

ções é mostrada a seguir.

do-o ao quesito tempo, ele foi considerado no momento

Em relação aos subconstrutos explicados pelo

de aplicação pelos alunos egressos nas empresas, em

Retorno Profissional, verificase que o fator Aplicação

detrimento da época em que o aluno cursou a

dos conhecimentos adquiridos no MBA é o que apre-

pósgraduação. Portanto, optou-se por relacioná-lo com

sentou o maior peso em relação à perspectiva verificada

Retorno Profissional.

de se obter mais benefícios na carreira, seguido pelo

Enquanto a Análise Fatorial Exploratória apresen-

fator Status proporcionado pelo MBA e por fim o fator

tou um ponto de partida nos testes de relações, a

Expectativas profissionais para o futuro. Os dados apon-

Modelagem por Equações Estruturais permitiu realizar

tam que o RP1 - Aplicação dos conhecimentos adquiri-

uma Análise Fatorial Confirmatória, porque o pesquisa-

dos no MBA - é o que apresenta a maior carga

dor teve controle completo sobre a especificação de

estrutural padronizada (0,896), contra 0,697 do sub-

indicadores para cada construto e permitiu testar a

construto RP6 - Status proporcionado pelo MBA e 0,676

qualidade do ajuste para a solução fatorial. Ela foi útil

do subconstruto RP5 - Expectativas profissionais para o

na validação de escalas para a mensuração de construtos

futuro (ver Figura 2).

específicos. Além disto, como a hipótese desta pesquisa

Isto significa que, na visão do aluno egresso, a

é de verificação de existência de uma correlação positi-
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Gestão

va estatisticamente significativa entre Conhecimento e

Diante disto, pode-se afirmar que o modelo

Retorno Profissional, esta foi, também, uma estratégia

relacional (teórico) foi validado através dos resultados

adequada para tal teste de hipótese (HAIR et al., 2005).

obtidos, observando-se as alterações para se adaptar

Outro importante conceito adotado nesta análise é

aos padrões estatísticos exigidos. De uma forma geral

o de construto de segunda ordem ou de ordem superior.

pode-se inferir que o conteúdo dos conhecimentos

Neste tipo de modelo, os fatores de primeira ordem

transmitidos pelos cursos está possibilitando aos pro-

estimados são na realidade subdimensões de um construto

fissionais uma contrapartida em termos de resultados em

mais amplo e geral, sendo que este último se torna a

sua carreira, o que se comprovou pela correlação posi-

“causa” dos fatores de primeira ordem. Outra característica

tiva e significativa entre estes construtos.

importante é que estes fatores de segunda ordem não
são observáveis, ou seja, não apresentam indicadores.
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