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APRESENTAÇÃO 

 

A área das ciências humanas possui um papel relevante na composição da formação 

profissional das pessoas. Ela reúne criteriosamente conhecimentos organizados sobre a 

produção criativa da vida cotidiana e traz consigo saberes que se condensam a partir de 

discursos específicos. 

As disciplinas que compõem as ciências humanas trazem a multidisciplinaridade 

como forte característica. É a partir desse caráter plurivalente que essas disciplinas estipulam 

hipóteses, criam teorias, agem no âmbito prático e se consagram na construção de métodos 

científicos válidos. Neste sentido, quem decidir trilhar o caminho das humanas deve se 

desfazer de preconceitos e não se contentar com o óbvio. 

O ser humano pode trilhar vários caminhos, porém nas disciplinas que integram as 

ciências humanas há um objetivo semelhante: entender e melhorar as relações com outros e 

com o ambiente. Esse objetivo justifica-se como algo sempre atual, haja vista a dinamicidade 

que caracteriza a vida social das pessoas e a sociedade contemporânea como um todo. 

A importância das ciências humanas, em seu aspecto macro, está em trazer á tona 

a criticidade do ser humano. Isso implica fazer com que o homem compreenda a realidade a 

sua volta, conheça sua história, entenda os mecanismos da política, das ideologias e da 

religião. 

Neste sentido, esta obra foi idealizada como fonte inspiradora, baseada em 

trabalhos acadêmicos com a finalidade de explorar o universo das ciências humanas. 

Ademais, a obra procura, a partir de conteúdos específicos, ver o mundo por outras 

perspectivas, compreendendo outros pontos de vista. 

 

Esperamos que este livro seja um companheiro certo, no presente e no futuro. 

 

 

“Um país se faz com homens e livros” (Monteiro Lobato) 

 

Francisco Brandão Aguiar 

Luís de França Camboim Neto 
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RESUMO 

Um dos grandes desafios atuais, é saber lidar com o crescimento 
populacional, alto consumo de produtos industrializados, gerando 
um grande acúmulo de lixo e consequentemente trazendo danos 
incalculáveis ao meio ambiente e também na qualidade de vida de 
nossos descendentes. Objetivou-se com esse trabalho dar um 
maior suporte de conhecimento e de conscientização quanto às 
questões ambientais, mostrando técnicas e leis que possam 
assegurar a busca de soluções de tal problemática, considerando as 
diversas dimensões, incluída como fator determinante o âmbito 
social, já que somos todos responsáveis pelo gerenciamento de tais 
resíduos. Para tanto, foi realizado um levantamento descritivo 
bibliográfico referente às informações pertinentes ao lixo, 
descrevendo as várias técnicas de sistema de coleta, e também 
campanhas informativas tendo como premissa a conscientização 
do poder público e de toda a sociedade sobre o quesito voltado a 
preservação ambiental. Neste aspecto podemos concluir que é 
importante conscientizar a população através do conhecimento de 
temas voltados a conservação do meio ambiente que nos faz 
refletir que “a educação ambiental é fundamental na resolução de 
problemas, pois incentiva os cidadãos a conhecer e fazer sua parte, 
entre elas: evitar desperdício de água, luz e consumos 
desnecessários, fazer coleta seletiva, adquirir produtos de empresas 
preocupadas como o meio ambiente, cobrar as autoridades 
competentes para que apliquem a legislação. 
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THE CHALLENGES OF RAISING AWARENESS OF WASTE 
FACING ENVIRONMENTAL ISSUES AND AS AN INSTRUMENT 
OF SOCIAL TRANSFORMATION 
 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Garbage 

Environmental 

Awareness 

 
One of the great challenges today is to deal with population 
growth, high consumption of industrialized products, generating a 
great accumulation of waste and consequently bringing incalculable 
damage to the environment and also to the quality of life of our 
descendants. The aim of this work was to provide greater support 
for knowledge and awareness of environmental issues by showing 
techniques and laws that can ensure the search for solutions to this 
problem, taking into account the various dimensions, included as a 
determining factor the social scope, since we are all responsible for 
the management of such waste. To this end, a bibliographic 
descriptive survey was carried out regarding the information 
pertinent to the garbage, describing the various techniques of the 
collection system, and also information campaigns with the 
premise of raising awareness of public power and of the whole 
society on the issue of environmental preservation. In this aspect 
we can conclude that it is important to raise the awareness of the 
population through the knowledge of topics focused on the 
conservation of the environment that makes us reflect that 
"environmental education is essential in solving problems, as it 
encourages citizens to know and do their part, among them: avoid 
waste of water, light and unnecessary consumption, collect 
selectively, acquire products from concerned companies such as 
the environment, require the competent authorities to implement 
the legislation 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das graves questões enfrentadas em nosso país, é o crescimento desordenado 

das cidades, ocasionando assim um grande consumo de produtos industrializados. Umas das 

consequências dessa expansão urbana foi o aumento da poluição industrial e doméstica 

tornando inadequado as condições ambientais e possibilitando assim o desenvolvimento de 

doenças, a contaminação de águas subterrâneas, a elevação de temperatura, a poluição do ar 

e sonora, entre outros problemas.  

O conceito de desenvolvimento sustentável propõe “uma harmonização entre o 

desenvolvimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente, com ênfase na 
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preservação dos ecossistemas naturais e na diversidade genética, para a utilização racional 

dos recursos naturais” (FRANCO, 2001, p. 26). 

E para que se tenha uma sustentabilidade de recursos, faz-se necessário uma maior 

sensibilidade e consciência quanto as questões ambientais, pois estas possuem um viés social 

e estão intimamente ligadas ao coletivo. O artigo 255 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 estabelece que “Todos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). 

A conservação do meio ambiente melhora em todos os aspectos a qualidade de 

vida, pois para se ter um desenvolvimento sustentável é imprescindível a mudança de 

comportamentos, visando o bem comum; conservar não faz oposição à crescimento, pois 

para haver progresso não é necessário esgotar recursos, mas é fundamental assumir 

compromissos com a nova ética sustentável. 

Entre os inúmeros problemas gerados pela poluição, é imprescindível que se tenha 

um novo olhar para o quesito produção de lixo urbano (sólido ou líquido), provindos de 

indústrias, serviços de saúde, residências e atualmente o lixo eletrônico.  

No intuito de diminuir tal problemática, com enfoque voltados as questões sobre o 

lixo, a política dos 5 R’s tem se apresentado como alternativa viável de ação preventiva, 

visando o bem-estar das pessoas. Os 5 R's fazem parte de um processo educativo que tem 

por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos (BRASIL, 2017). 

Assim, ficou estabelecido que as principais ações para se alcançar a sustentabilidade 

ambiental são: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar (ALKMIN, 2015).  

Consciente quanto aos temas que tangem a esfera ambiental, é interessante 

compartilhar das mesmas convicções, afinal de contas, o planeta terra tem seus limites e a 

combinação de crescimento populacional e consumismo irresponsável vem gerando uma 

série de impactos ambientais negativos. Dentre as muitas atitudes para evitar tal impacto uma 

delas terá maior ênfase, que é a separação de lixos orgânicos e de recicláveis. A classificação 

do lixo corresponde em novos hábitos, com a probabilidade de reutilização, reciclagem, 

ampliando valor ao material reciclado, aumentando o tempo de vida de aterros sanitários e 

limitando as consequências ao ambiente quanto à disposição final dos rejeitos. 

Reverter esse quadro, antes de tudo, segundo Camboim Neto (2008b) é urgente e 

necessário para que possamos mudar essa concepção de que a terra tem poder de depurar os 
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efeitos antropogênicos sem a participação do homem na melhoria da qualidade de vida e 

reconstrução de um ambiente ecologicamente saudável. 

Campanhas informativas também seriam indispensáveis para que se conhecesse 

todas as etapas para a adoção de um sistema de coleta seletiva, que é a coleta de resíduos 

sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 

Este trabalho visa propor desafios quanto a conscientização do lixo, voltados à 

educação ambiental e quanto instrumento de transformação social. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento das cidades sem um correto planejamento ambiental resulta em 

prejuízos significativos para a sociedade. (AMBIENTE BRASIL, 2008), 

O consumo como forma de desenvolvimento da sociedade contemporânea sempre 

foi amplamente incentivado como alternativa para o progresso econômico moderno 

(COSTA; SILVA; CAMBOIM NETO, 2017). 

É interessante que saibamos distinguir lixo de resíduo sólido, segundo Ferreira 

(1999), lixo é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem 

valor. Já resíduo deriva do latim residuu, que significa o que sobra de determinada substância. 

Imprescindível que se tenha uma organização quanto a gestão de tais resíduos, 

instrumentos para que se possa explora-lo de forma responsável. 

Segundo Camboim Neto (2008a) a falta de conscientização e respeito do ser 

humano contribui sobremaneira para a degradação ambiental acelerada. O desperdício e o 

uso inadequado dos recursos naturais, o errado descarte de lixo e outros resíduos vêm 

interferindo nos sistemas ecológicos com redução na qualidade de vida. 

Os resíduos sólidos são um grave problema enfrentado pelo poder público, 

principalmente nos municípios, que defrontam com escassez de recursos financeiros para 

investir na coleta, no processamento e na disposição final dos resíduos. Certos materiais, 

inclusive, podem levar até 400 anos para se decompor no ambiente. (CAMBOIM NETO, 

2010). 

Naime (2005) considera que os resíduos sólidos já foram denominados lixo e que 

não havia nenhuma diferença entre resíduo e lixo, mas atualmente os materiais separados, 

que podem ser reciclados ou reaproveitados são chamados resíduos sólidos, enquanto os 

materiais misturados e acumulados têm uma conotação de lixo. 
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Segundo a lei n° 12305/2010 entende-se por gestão integrada de resíduos sólidos 

”o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável”. (BRASIL, 2010) 

Também conhecida como PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), tal lei, 

institui uma forma de organização de como o país pode lidar com o lixo, estabelecendo 

diretrizes tanto no setor público quanto no privado para o desenvolvimento de uma forma 

transparente no gerenciamento de seus resíduos. 

Há diferenças também, entre o que o que é resíduo seco, orgânico e sobre o que 

seriam rejeitos, conceituados e exemplificados, enriquecendo assim o assunto abordado. 

Resíduo seco ou reciclável são aqueles que podem ser reutilizados como papel, 

papelão, metais (aço e alumínio) e diferentes tipos de plásticos e vidros. 

Já as sobras de alimentos, restos de jardins como podas e folhas secas são 

conhecidas como resíduo orgânico. Tais materiais são reciclados e transformados em adubos 

pelo processo de compostagem simples. 

E os rejeitos, estes, são materiais que não podem ser aproveitados, como alguns 

exemplos temos fraldas descartáveis, papeis higiênicos, entre outros. 

 

Figura 1 – Resíduos orgânicos e inorgânicos 

 

Fonte: Imagens Google (2021). 
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A referida lei estabelece a diferença entre resíduos e rejeito: resíduos devem ser 

reaproveitados e reciclados e apenas os rejeitos devem ter disposição final. 

Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12305/2010, é a ordem de 

prioridade para a gestão de resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória. 

 

Figura 2- Gestão de resíduos 

 

 Fonte: Imagens Google (2021). 

 

Segundo Scarlato (1992) é importante enfatizar que muitos produtos levam anos 

para se decompor: 

 Papel comum: de 2 a 4 anos; 

 Cascas de banana: 2 anos 

 Latas: 10 anos; 

 Vidros: 4000 anos; 

 Tecido: 100 a 400 anos; 

 Pontos de cigarro: de 10 a 20 anos; 

 Embalagem de plástico: 30 a 40 anos; 

 Cordas de nylon: 30 a 40 anos; 

 Chicletes: 5 anos 

 Latas de alumínio: 80 a 100 anos 

 

Entre os instrumentos da PNRS definidos estão a coleta seletiva; os sistemas de 

logística reversa; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas 
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de associação dos catadores de materiais recicláveis e o Sistema Nacional   de Informação 

sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR) (BRASIL, 2012). 

De acordo com Leite (2003), existem três tipos de coleta utilizados para a captação: 

a do lixo urbano, a seletiva e a informal. A coleta do lixo urbano é aquela onde recolhe-se o 

lixo urbano, que é o destino “natural” de tudo o que se torna inservível no domicílio, 

orgânicos e inorgânicos, de pequeno tamanho, misturados e colocados à disposição dos 

órgãos públicos que se apropriam deles, por via de regra, por legislação expressa. A coleta 

seletiva é a operação que compreende a coleta de porta em porta, tanto domiciliar quanto 

comercial e a coleta em pontos de entrega voluntária, sendo direcionada principalmente aos 

produtos recicláveis. A coleta informal é realizada por meio de captação manual de modo 

primitivo, em pequenas quantidades, sendo este tipo característico de sociedades menos 

desenvolvidas. 

As formas mais comuns de coleta seletiva existentes no Brasil são a coleta porta a 

porta e também a coleta por pontos de entrega voluntária (PEV). 

Segundo Ikura (2010), ponto de entrega voluntária (PEV), é um modelo no qual é 

feita a implementação de coletores, na maioria das vezes contêineres, em partes estratégicas 

da cidade onde a população voluntariamente possa fazer o descarte de materiais previamente 

separados por eles, e posteriormente responsável pela gestão de resíduos, é responsável pela 

substituição e higienização desses recipientes coletores, recolhimento dos materiais e 

destinação adequada. 

 

Figura 3 - Coletores coloridos para a coleta seletiva 

 

 Fonte: Imagens Google (2021). 
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Já a coleta porta a porta se efetua quando há a separação na fonte de materiais 

recicláveis encontrados nos resíduos domésticos por parte da população, sendo coletados 

posteriormente por veículos específicos, Figura 4. 

Essa coleta pode ser por meio de coleta combinada, quando o recolhimento dos 

materiais recicláveis é feito de maneira simultânea com os resíduos domésticos ou de forma 

separada, que pode ser dividida em suplementar, quando necessita de um roteiro distinto de 

recolhimento convencional ou coleta por substituição que é responsável por substituir a 

coleta convencional no dia (IKURA, 2010). 

Ao reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e repensar o ciclo do lixo, as pessoas estarão 

impedindo a poluição de rios e lagoas e diminuindo os locais de depósito. (CAMBOIM 

NETO, 2010). 

 
Figura 4 – Coleta seletiva com veículo específico 

 

                Fonte: Imagens Google (2021). 

 

Segundo a Lei n°12305/2010 a logística reversa é o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010). 

Tal lei em um de seus artigos, menciona seis tipos de resíduos quanto a 

implementação da logística reversa, listados a segui: 



Multiplicidade das Ciências Humanas, vol. 1 

14 

São eles: 

1 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas 

técnicas; 

2 pilhas e baterias; 

3 pneus; 

4 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

5 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

6 produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

A lei ambiental sobre a obrigação da logística reversa é de suma importância para 

a conservação ambiental, pois estimula a reflexão de distribuidores, importadores e 

fabricantes sobre a forma correta de descartar certos produtos, Figura 5. Tem por finalidade 

a diminuição de resíduos, o estímulo ao consumo sustentável e também a redução de recursos 

naturais. Além de todas essas finalidades, destaca-se também o caráter positivo em relação 

as empresas, já que torna a marca conhecida como uma organização ambientalmente 

responsável. 

Temos também como elementos para a efetivação desse descarte, o papel dos 

catadores, grandes pilares e coajuvantes no processo de coleta seletiva. Os catadores são 

peças fundamentais ao processo de reciclagem, estes, em algumas cidades são organizados 

em cooperativas ou em ONGs, ou individualmente. Atuam na grande maioria dos 

municípios, coletando entre 10% e 20% dos resíduos sólidos urbanos e seu trabalho tem 

grande importância social e ambiental. 
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Figura 5 – Ciclo da logística reversa 

 

 

 Fonte: Imagens Google (2021). 

 

Os catadores autônomos muitas vezes enfrentam dificuldades econômicas, devido 

a exploração de atravessadores e empresas de reciclagem que se aproveitam dessa fragilidade 

para adquirir materiais por preços irrisórios. (OLIVEIRA, 2018). 

Trabalham em condições extremamente precárias, pondo sua vida em risco, onde 

estão expostos a todo tipo de contaminação e doenças. Tais trabalhadores não têm o devido 

merecimento e nem tão pouco atenção por parte da sociedade e dos poderes públicos, são 

excluídos de todos os direitos trabalhistas, vivem no dilema de serem peças principais da 

reciclagem, entretanto, não participam da riqueza que tal mercado produz. 

A maioria desses profissionais, ainda permanecem desorganizados, sem apoio e 

tendo o risco de perder a sua única fonte de sobrevivência, pois há inúmeros grupos 

econômicos que anseiam por este setor de limpeza urbana e coleta seletiva de materiais 

recicláveis.  

Há um número extremamente pequeno de catadores que tem apoio de algumas 

instituições, conseguindo assim se organizar conjuntamente, conquistando o 

reconhecimento do seu trabalho por parte da sociedade e do governo, Figura 6. 
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Figura 6 –Catador de reciclados 

 

                                Fonte: Imagens Google (2021). 

 

Na criação de uma associação de catadores (Figura 7) é necessário que se tenha uma 

infraestrutura básica que permita a realização das etapas de triagem e de coleta, Figura 6. Para 

seu funcionamento, a associação precisa ainda de veículo adequado para a realização de 

transporte, imóvel com espaço adequado para armazenamento dos materiais, espaço para 

triagem e maquinário. (CEMPRE, 2016).  

 
Figura 7 – Associação de catadores 

 

Fonte: Imagens Google (2021). 
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Não basta ter infraestrutura, tal processo é bem mais complexo, pois os catadores 

também necessitam passar por capacitação para que saibam separar corretamente, tipo, 

enfardamento, armazenagem, prensagem e inserção nas redes de comercialização e somado 

a tudo isso, estímulo ao trabalho coletivo. Além de serem reconhecidos como uma categoria 

profissional com intuito de melhorarem sua autoestima e, consequentemente, conseguirem 

respeito da comunidade. (GOUVEIA, 2012). 

Ainda se faz necessário a construção de projetos na geração de trabalho e renda, 

aptos a garantir que tais profissionais sejam inseridos na sociedade e não marginalizados. 

Como método utilizado neste Artigo Cientifico, foi efetivado através de revisão 

bibliográfica. Para proporcionar o avanço em um campo do conhecimento é preciso primeiro 

conhecer o que já foi realizado por outros pesquisadores e quais as fronteiras do 

conhecimento naquela. (VIANNA, 2001). 

Essa produção classifica-se segundo Gil (1997), como sendo de caráter 

exploratório, visto que o mesmo objetiva proporcionar um maior esclarecimento com 

relação ao tema proposto e também estabelecer uma discussão acerca da questão estudada. 

Geralmente, as pesquisas exploratórias possuem métodos mais flexíveis, sem uso de 

questionários detalhados ou amostragens muito complexas, pois, o objetivo é levantar 

informações e não obter conclusões estatísticas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho tendo como metodologia a revisão bibliográfica nos trouxe 

inúmeras informações pertinentes aos desafios de como conscientizar a partir do enfoque 

“lixo”, tendo como temática as questões ambientais e sociais. 

Neste aspecto podemos concluir que é importante conscientizar a população 

através do conhecimento de temas voltados a conservação do meio ambiente que nos  faz 

refletir que “a educação ambiental é fundamental na resolução de problemas, pois incentiva 

os cidadãos a conhecer e fazer sua parte, entre elas: evitar desperdício de água, luz e 

consumos desnecessários, fazer coleta seletiva, adquirir produtos de empresas preocupadas 

como o meio ambiente, cobrar as autoridades competentes para que apliquem a legislação. 

Não pode haver conservação nem preservação ambiental sem a educação, pois esta 

constrói no indivíduo, na coletividade, uma consciência de mudança de comportamento e 

atitude, que visam priorizar o meio ambiente. 
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Com o conhecimento mais aprofundado sobre as metodologias corretas quanto às 

questões ambientais, somos todos responsáveis por esse grande desafio, tendo a sociedade e 

o poder público a ampla tarefa de intensificar ações educativas, estimulando a todos a 

desperdiçar menos e reutilizar mais. 

A eficiência deste processo depende da disposição das pessoas que ocorrerá 

somente, se houver uma conscientização prévia. 

E às futuras gerações, o grande legado, é formar cidadãos ativos que possam 

identificar as falhas e intensificar efetivamente na busca de soluções. 
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo evidenciar o papel das metodologias 
ativas no ensino superior atual e seus desafios. Para tanto, foi 
realizado uma pesquisa bibliográfica, com apoio de autores 
renomados nas diversas áreas do conhecimento, através de leituras 
em livros, artigos, anais de congressos e simpósios, sites, entre 
outros. As metodologias de aprendizagem no ensino superior 
possibilitam agregar informações, enriquecendo a formação do 
estudante, à medida que proporcionam a teorização e trazem novos 
elemento na formação do discente. O professor enfrenta inúmeros 
desafios atualmente, devido as novas tecnologias e as dificuldades 
para implantá-las em sala de aula presencial ou virtual. Neste 
aspecto, surgem as metodologias ativas como estratégias de ensino 
centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do 
processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e 
dinâmica. Os modelos de metodologias ativas, adotados no ensino 
superior, vistos como desafios são: estudos de caso, aula-
laboratório, trabalhos em grupos, simulações, Aprendizagem 
Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos 
(ABP), Peer Instruction, o modelo híbrido, blended learning ou b-
learning, blended, sala de aula invertida; gamificação, dentre outros. 
Dado ao exposto, conclui-se que o grande desafio para a implantar 
as metodologias ativas centra-se no professor que busca um 
equilíbrio entre conciliar a realidade, devido a velocidade das novas 
tecnologias, e os desafios para adotá-las no ensino. As novas 
tecnologias trouxeram novos desafios para o campo da educação. 
As metodologias ativas colocam o aluno em estado de mobilização, 
utilizando recursos e abordagens adequados para os alunos e para 
os conteúdos e objetivos definidos. 
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The research aims to highlight the role of active methodologies in 
current higher education and their challenges. To this end, a 
bibliographic research was carried out, with the support of 
renowned authors in the various areas of knowledge, through 
readings in books, articles, annals of congresses and symposia, 
websites, among others. The methodologies of learning in higher 
education make it possible to aggregate information, enriching the 
student’s training, as they provide theorization and bring new 
elements in the formation of the student. The teacher faces 
numerous challenges today, due to the new technologies and the 
difficulties to deploy them in classroom or virtual classroom. In 
this aspect, active methodologies emerge as teaching strategies 
focused on the effective participation of students in the 
construction of the learning process, in a flexible, interconnected 
and dynamic way. The models of active methodologies, adopted in 
higher education, seen as challenges are: case studies, classroom-
laboratory, group work, simulations, Problem-Based Learning 
(PBL), Project-Based Learning (ABP), Peer Instruction, the hybrid 
model, Blended Learning or b-Learning, Blended, reverse 
classroom; gamification, among others. Given the above, it is 
concluded that the great challenge to implement the active 
methodologies focuses on the teacher who seeks a balance between 
reconciling reality, due to the speed of new technologies, and the 
challenges to adopt them in teaching. New technologies have 
brought new challenges to the field of education. The active 
methodologies put the student in a state of mobilization, using 
resources and approaches suitable for the students and for the 
defined contents and objectives. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As metodologias de aprendizagem no ensino superior possibilitam agregar 

informações, enriquecendo a formação do discente, à medida que proporcionam a teorização 

e trazem novos elemento ao conhecimento. 

Aprendemos ativamente desde o nosso nascimento e durante a vida, de forma 

crescente, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semiestruturadas, 

tanto na área acadêmica quanto, profissional, socialmente. Todo o aprendizado amplia nossa 

percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A 
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vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais 

complexos 

O professor do ensino superior enfrenta inúmeros desafios diariamente, 

principalmente para conciliar a realidade, dada velocidade com novas tecnologias e os 

desafios para implantá-las em sala de aula ou virtual. 

As novas tecnologias trouxeram novos desafios para o campo da educação, 

notadamente a educação a distância. Os desafios para a implantação dessas práticas no ensino 

superior são apresentados como metodologias ativas, cuja concepção é colocar o aluno em 

estado de mobilização, utilizando recursos e abordagens adequados para os alunos e para os 

conteúdos e objetivos definidos. 

Sendo assim, denominamos de metodologias ativas as estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, 

de forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado e 

digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis 

combinações. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos traz 

contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje. 

Dentre os novos modelos de metodologias ativas, adotados no ensino superior 

destacamos: estudos de caso, aula-laboratório, trabalhos em grupos, simulações, 

Apredizagem Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), 

Peer Instruction, modelo híbrido, blended learning ou b-learning, blended, sala de aula 

invertida; gamificação, dentre outros. 

O sucesso de qualquer uma delas, no entanto, depende de uma radical mudança na 

atuação do professor em sala de aula. Pra que haja sucesso nessas práticas ativas, depende de 

uma grande alteração no desempenho do professor em sala de aula. O professor será o 

grande atenuante em ensinar aos seus alunos. É uma parceria entre professor e aluno na 

busca pelo conhecimento. 

Neste aspecto, objetiva-se com a referida pesquisa evidenciar o papel das 

metodologias ativas no ensino superior atual e seus desafios. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Bacich e Moran, (2018) aprendemos ativamente desde que nascemos e ao 

longo da vida, em processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando 

trilhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os campos (pessoal, profissional, social) que 

ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e 

realizadoras. A vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada 

vez mais complexos. 

“Sendo o aluno o protagonista e grande participante do processo de ensino -

aprendizagem, cabe ao professor ser o mediador, facilitando o acesso ao conhecimento” 

(CASTELLAR, 2016, p. 11). 

Os teóricos nos trazem a importância do espaço virtual de aprendizagem, espaço 

fundamental para aprender com o outro e em conjunto, e demonstram a importância dos 

ambientes híbridos, trazendo a flexibilidade para os estudantes e viabilizando as cocriações 

entre professor-estudante/estudante-estudante. (ALMEIRA; SANTOS; MERCADO, 

2020). 

As tecnologias digitais trazem inúmeros problemas, desafios, distorções e 

dependências que devem ser parte do projeto pedagógico de aprendizagem ativa e 

libertadora. No entanto, esses problemas que as tecnologias trazem não podem ocultar a 

outra face da moeda: é absurdo educar de costas para um mundo conectado, educar para 

uma vida bucólica, sustentável e progressista baseada só em tempos e encontros presenciais 

e atividades analógicas (que são, também, importantes). (BACICH; MORAN, 2018). 

Castellar (2016) salienta que essas práticas educativas apresentam os requisitos para 

garantir uma aprendizagem significativa, colocando o aluno como responsável por seu 

processo de construção de conhecimento. As estratégias utilizadas nessas práticas são 

apresentadas como metodologias ativas, cuja concepção é colocar o aluno em estado de 

mobilização, utilizando recursos e abordagens adequados para os alunos e para os conteúdos 

e objetivos definidos. 

 

Metodologias como essa vêm sendo chamadas de metodologias ativas e têm 
como principais características, de uma forma geral, propiciar que os alunos 
busquem soluções para problemas do mundo real, coloquem a mão na massa, 
sejam protagonistas de seu processo de aprendizado, pesquisem, trabalhem em 
equipe e com tempo determinado para a tarefa, usem tecnologias digitais e se auto 
avaliem. (BACICH, 2018, p 17.) 
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Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 

estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e 

híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, expressam-se por meio de 

modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. A junção de metodologias 

ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de 

soluções atuais para os aprendizes de hoje. (BACICH; MORAN, 2018). Para Bacich (2018, 

p. 18): 

 

Aprender e ensinar, em tempos de tecnologias digitais, envolvem a reflexão sobre 
a utilização de estratégias que inovam ao associar o interesse dos estudantes pela 
descoberta com a possibilidade de colocá-los no centro do processo. Considera-
se que esses são desafios constantes na educação. Refletir sobre a implementação 
de propostas que envolvam os estudantes como protagonistas e que possam, de 
alguma forma, vivenciar experiências em que as ações de ensino e aprendizagem 
são personalizadas torna-se um caminho possível para a utilização, em sala de 
aula, de abordagens que valorizam a autonomia dos estudantes e que, 
consequentemente, estão inseridas no bojo das Metodologias Ativas. 

 

As metodologias ativas amplamente difundidas têm se apresentado como eficazes 

por apresentarem estratégias que minimizam ou solucionam alguns dos problemas que 

ocorrem no espaço escolar. Essas estratégias podem ser: impulsionar o envolvimento dos 

alunos por meio de atividades lúdicas, como o uso de jogos; partir de uma situação vivenciada 

pelos alunos para tratar de temas como cidade, meio ambiente; entre outros. Elas são, 

portanto, apontadas como um caminho a ser trilhado pelo professor para obter resultados 

satisfatórios. (CASTELLAR, 2016). 

As metodologias ativas possuem a finalidade de desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem com o foco no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. (DIAS; CHAGA, 

2017). 

 

Discutir sobre metodologias ativas implica alterar a concepção que se tem acerca 
do currículo, entendê-lo como influenciado por necessidades, história, 
investimento político e certa inércia institucional. Implica também analisar as 
habilidades e estratégias que se quer desenvolver com os alunos, dentro da 
construção do conhecimento científico. (CASTELLAR, 2016, p. 126). 

 

Segundo Dias e Chaga (2017) a utilização das metodologias ativas pode favorecer a 

autonomia do educando tanto na educação presencial, quanto na modalidade a distância, 

favorecendo a curiosidade, estimulando na tomada de decisões individuais e coletivas, 

provenientes das atividades oriundas da prática social e em contextos do aluno. 
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Castellar (2016) salienta que no cenário proposto pela perspectiva das metodologias 

ativas, criam–se oportunidades para que o professor passe a ser valorizado por mérito, pela 

maneira como constrói o percurso educativo, em uma escola estruturada e com condições 

de trabalho adequadas, com uma gestão do currículo, nada justificando o fato de o aluno não 

aprender. 

Inserir as tecnologias digitais e as metodologias ativas de forma integrada ao 

currículo requer uma reflexão sobre alguns componentes fundamentais desse processo: o 

papel do professor e dos estudantes em uma proposta de condução da atividade didática que 

privilegia as metodologias ativas; o papel formativo da avaliação e a contribuição das 

tecnologias digitais na personalização do ensino; a organização do espaço, que requer uma 

nova configuração para estimular ações colaborativas; a avaliação como um recurso essencial 

no processo de personalização e o quanto o uso das tecnologias digitais pode potencializar 

sua eficiência educacional. (BACICH, 2018). 

Através das metodologias ativas possibilitamos a interação entre aluno-conteúdo-

professor, em que o docente tornar-se-á o mediador do ensino, e o aluno terá uma 

participação mais ativa em sala de aula. Assim, acionar o botão da curiosidade, da busca, da 

criatividade e da criação no aluno é o papel do professor do século XXI. (NUNES; LEITE; 

ROCHA, 2020). 

Segundo Monteiro (2019) quanto aos estudantes, os desafios diante das 

metodologias ativas são os seguintes: mudar a cultura dos estudantes no sentido de passar de 

receptivo para ativo e protagonista da sua aprendizagem; diminuir a apatia dos estudantes 

que preferem aula expositiva e exercício; melhorar a capacidade de reflexão e respostas as 

perguntas e trabalhar em equipe. 

Silva (2013) afirma que há diversos modelos de metodologias ativas disponíveis no 

mercado, entre as quais estudos de caso, aula-laboratório, trabalhos em grupos, simulações, 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), 

entre outras. O sucesso de qualquer uma delas, no entanto, depende de uma radical mudança 

na atuação do professor em sala de aula. Pra que haja sucesso nessas práticas ativas, depende 

de uma grande alteração no desempenho do professor em sala de aula. O professor é o 

grande atenuante em ensinar aos seus alunos. É uma parceria entre professor e aluno na 

busca pelo conhecimento. 

A maior parte das instituições educacionais (presenciais/blended/online) está 

preocupada em fazer mudanças, mas predominam os modelos de design fechado, de 
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sequência de roteiros iguais para todos, de ênfase mais no conteúdo do que nas 

competências. (MORÁN, 2017). 

Segundo Barros et al. (2011) a importância das metodologias ativas serem aplicadas 

no ensino superior, priorizando a participação dos alunos em conjunto com o professor. Os 

métodos ajudam a melhorar a qualidade do ensino, incentivando a construir de forma criativa 

o desenvolvimento do aluno. 

O intuito é segundo Silva (2013) fazer com que o professor crie e incentive a 

criatividade para assim complementar sua explicação sobre os conteúdos. Os métodos ativos 

favorecem também o trabalho do professor, pois através dessa ferramenta é possível avaliar 

o rendimento do aluno, as suas principais necessidades, o que será preciso revisar e reavaliar. 

O ensino não pode ser visto somente como teorias maçantes, matéria após matéria, 

mas deve ser também a disseminação do processo de produção de saberes, ensinar e aprender 

através da participação ativa de professores e alunos, por meio de projetos (BARROS et al., 

2018). 

A Metodologia ativa exige do docente uma ressignificação do seu método de ensino. 

Ele poderá utilizar métodos como a sala de aula invertida que altera a lógica tradicional de 

ensino, poderá utilizar também, os recursos tecnológicos de forma adequada como mais uma 

ferramenta para o processo de aprendizagem. (VASCONCELHOS; MARCOTTI, 2017). 

A aplicação da metodologia não se inicia em sala de aula, mas, sim, no momento 

em que o estudante faz a leitura prévia em sua casa. Desse modo, é preciso pensar em uma 

forma de despertar a consciência no aluno para a importância da leitura prévia sugerida pelo 

docente. É importante, por parte do aluno, disciplina e concentração para criar o hábito de 

leitura, assumindo uma postura mais ativa, de busca pessoal pelo conhecimento. (TOLEDO; 

LAGE, 2013). 

Para Silva (3013) a ideia é estimular a autonomia intelectual dos alunos por meio de 

atividades planejadas pelo professor para promover o uso de diversas habilidades de 

pensamento como interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e comparar. 

Segundo Valeriani (2021) as metodologias ativas podem ser colocadas em prática a 

partir de diferentes estratégias, como resolução de problemas (APL), construção de projetos 

(ABP) ou mesmo a chamada “sala de aula invertida”, quando o aluno ensina determinado 

conteúdo para o restante da turma. 
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Valeriani cita como exemplo as seguintes metodologia ativas: 1) Situações 

problema; 2) Desenvolvimento de projetos; 3) Sala de aula invertida; 4) Ensino Híbrido; 5) 

Gamificação e 6) Estudos de caso. 

Desdobradas em uma dezena de modelos diferentes - Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABL), Peer Instruction (PI) ou Aprendizagem entre Pares, Aprendizagem 

Baseada em Projetos (APB), entre outros –, as metodologias ativas são a bola da vez e estão 

ganhando as salas de aula, onde instituições de ensino as empregam em cursos tão distintos 

quanto os de medicina, engenharia ou pedagogia. (COHEN, 2017). 

O desafio da EAD será implementar as metodologias ativas de modo homogêneo, 

com foco menos centrado nas tecnologias e mais nas competências e saberes de alunos e 

professores. No aluno, deve-se preciso estimular a autonomia, a autodisciplina e a 

maturidade. Além disso, nas metodologias ativas, o docente deixa de ser o detentor do 

conhecimento em sala de aula. A mudança de postura em alunos e professores gera uma 

dinâmica menos conteudista e mais “mão na massa”. (DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, 2021) 

Segundo Andrade (2020a) as metodologias ativas ajudam a desenvolver o 

pensamento crítico e a resolução de problemas. Além disso, elas também fortalecem a 

autonomia, a confiança, a criatividade e os estudantes aprendem a trabalhar com colaboração, 

empatia e responsabilidade. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas, ou simplesmente conhecida como ABP 

(ou até mesmo PBL, sigla oriunda do inglês Problem Based Learning) segundo Noemi (2019) 

é, portanto, uma metodologia voltada para a aquisição do conhecimento por meio da 

resolução de situações. Essa é uma inovação interessante e que vem sendo utilizada com 

bastante sucesso mundo afora. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é muito utilizada nas inúmeras 

Instituições de Ensino Superior (IES). Elas trabalham por meio de projetos inovadores, onde 

seus alunos se tornam os protagonistas do seu próprio aprendizado. A maior parte dos 

adultos vive em um mundo repleto de projetos, seja alguma atividade de trabalho, para 

melhoria da casa ou planejamento de um casamento. E, para todos estes projetos, precisamos 

solucionar problemas ativamente. Porém, muitas vezes no nosso sistema de ensino 

tradicional, os alunos são tratados como expectadores do conteúdo. (DUTRA, 2020). 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma abordagem metodológica 

recomendada por acomodar mudanças e atualizações tecnológicas que estão em andamento, 

servindo de interface para que os estudantes desenvolvam as habilidades nessas inovações 

que se dão constantemente. A ABP permite que os estudantes confrontem questões e 



Multiplicidade das Ciências Humanas, vol. 1  

 

 
 

29 

problemas do mundo real significativos para eles, determinem a maneira de abordá-los e 

estabeleçam uma ação cooperativa em busca de soluções. (RODRIGUES, 2015). 

Rodrigues (2015) esclarece que a expressão Aprendizagem Baseada em Projeto 

surge, às vezes, como sinônimo de Aprendizagem Baseada em Problema, e trabalhos em 

língua inglesa referem Project Based Learning e Problem Based Learning pela mesma sigla – 

PBL, o que aumenta a confusão. Embora o desenvolvimento de um projeto geralmente 

ocorra com a resolução de problemas, uma prática tem como foco o problema, e a outra, o 

projeto. Por outro lado, ambas têm como premissas o ensino centrado no aluno e a 

aprendizagem colaborativa e participativa. Em geral, a terminologia “aprendizagem baseada 

em projeto” é aplicada a modalidades em que há um produto tangível como resultado. 

Na metodologia ativa sala de aula invertida, segundo Vasconcelos e Marcotti, (2017) 

o docente precisa preparar-se no caso de o aluno não conseguir acompanhar e ter acesso 

antecipadamente ao conteúdo da aula, pois isto pode gerar desmotivação, precisa buscar 

meios para que isto não influencie no processo de ensino aprendizagem do aluno. 

A Peer Instruction (Instrução entre Pares) tem como pilar a aprendizagem 

colaborativa, possuindo entre suas características a leitura prévia do aluno com material 

disponibilizado pelo docente, interação entre professor e aluno, a participação ativa no seu 

processo de aprendizagem. A metodologia aplicada de maneira adequada torna-se eficiente 

na construção do conhecimento do aluno que está no centro do processo. Observar-se-á, 

em tempo, a importância das mudanças que os métodos apresentam, utilizando diferentes 

saberes, dando autonomia para o aluno que é um princípio importante na prática 

metodológica ativa. Considerando a realidade do mesmo para garantir o sucesso do método, 

por meio de sondagens dos conhecimentos prévios dos alunos, demonstrando, assim, que o 

conhecimento não é pronto e acaba. (REDAÇÃO LYCEUM, 2019). 

Ainda, segunda a mesma fonte: o Peer Instruction (PI) alterar a dinâmica da sala de 

aula para que os alunos auxiliem uns aos outros no entendimento dos conceitos e, em 

seguida, sejam conduzidos pelo professor no aperfeiçoamento desse aprendizado por meio 

de questões dirigidas. Para tanto, os alunos passam por uma fase preparatória em que 

realizam leituras pré-aula. Já apropriados desse material quando encontram o professor, 

respondem a questões de múltipla escolha.  

A combinação da aprendizagem ativa e hibrida com tecnologias moveis é poderosa 

para desenhar formas interessantes de ensinar e aprender. A aprendizagem ativa da ênfase 

ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em 
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todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do 

professor; a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de 

espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo 

ativo. (MORÁN, 2017). 

O ensino híbrido é uma das maiores tendências da educação no século XXI. Essa 

nova metodologia tem como objetivo aliar métodos de aprendizado online e presencial. Por 

isso, é fundamental que as instituições busquem utilizar essas ferramentas online com o 

objetivo de potencializar o ensino das pessoas. Esse é um processo contínuo de aprendizado 

em que é preciso trabalhar os métodos online e offline em conjunto. O ensino híbrido é 

responsável por captar o que existe de bom em cada ambiente para potencializar a 

experiência educativa. (FURQUIN, 2019). 

Para Tourinho Filho (2020) a discussão sobre o processo de gamificação cresce em 

diferentes espaços com destaque para os cenários acadêmicos, de marketing e/ou 

profissionais e já vem influenciando práticas das quais se destacam as educacionais. O termo 

gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. A 

gamificação parte do conceito de estímulo ao pensamento sistematicamente como em um 

jogo, com o intuito de se resolver problemas, melhorar produtos, processos, objetos e 

ambientes com foco na motivação e no engajamento de um público determinado. O foco da 

gamificação é envolver emocionalmente o indivíduo dentro de uma gama de tarefas 

realizadas. Para isso se utiliza de mecanismos provenientes de jogos que são percebidos pelos 

sujeitos como elementos prazerosos e desafiadores, favorecendo a criação de um ambiente 

propício ao engajamento do indivíduo. 

Utilizada em vários contextos de aprendizagem, a gamificação atrai crianças, jovens 

e adultos. O objetivo é envolver os alunos para inspirá-los, bem como incentivar a 

colaboração, a interação e o compartilhamento por meio dos elementos e princípios dos 

jogos. Especialmente na chamada Educação 4.0, um trunfo para a gamificação é o apoio dos 

recursos digitais, mas a estratégia pode ter sucesso com pouca ou nenhuma tecnologia. 

(REDAÇÃO LYCEUM, 2019). 

Segundo a mesma fonte: a prática pedagógica de Estudo de Casos tem origem no 

método de Aprendizagem Baseada em Problemas. O Estudo de Caso oferece aos estudantes 

a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram seus 

conhecimentos em situações relativamente complexas. São relatos de situações do mundo 

real, apresentadas aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a 

resolução de problemas reais. 
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O Estudo de Caso como opção de metodologia ativa começa com o professor 

apresentando um exemplo de situação real que os estudantes devem resolver. O estudo de 

caso ajuda os alunos a aprender a solucionar cenários complexos e adquirir conhecimento 

em questões práticas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e 

significativo. Ademais, o estudo de caso pode se tornar uma atividade mais marcante e 

engajadora ao adotar ferramentas como o Storytelling, que é a capacidade de contar histórias 

de maneira relevante, utilizando recursos audiovisuais juntamente com as palavras, para 

enriquecer ainda mais experiência de ensino. (ANDRADE, 2020b) 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Com esta pesquisa foi possível concluir que as metodologias ativas são uma 

realidade no ensino superior, sendo adotado vários modelos. 

No que concerne ao contexto dos aspectos relacionados aos desafios e realidade do 

uso das metodologias ativos no ensino superior, elencamos a seguir a alguns aspectos 

conclusivos: 

 

 o grande desafio para a doção da metodologias ativas no ensino superior centra-se 

no professor em busca de um equilíbrio entre conciliar a realidade, dada velocidade 

com novas tecnologias e os desafios para implantá-las em sala de aula ou virtual; 

 as novas tecnologias trouxeram novos desafios para o campo da educação, 

notadamente a educação a distância; 

 as metodologias ativas coloca o aluno em estado de mobilização, utilizando recursos 

e abordagens adequados para os alunos e para os conteúdos e objetivos definidos. 

 

É importante considerar que a interação entre os alunos permite facilitar a 

compreensão dos conteúdos de maneira efetiva, organizada, seja com as tarefas distribuídas 

de forma individual ou em os grupos. 

Nesse aspecto, as metodologias ativas precisam estar alinhadas com o corpo 

docente e discente para que o processo de aprendizagem seja significativo, considerando 

sempre o conhecimento prévio do aluno e discutindo conceitos sobre várias temáticas. 
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Os docentes responsáveis pelos conteúdos precisam se organizar, haja vista que no 

emprego das metodologias será necessário criar novos hábito de leitura, administração do 

tempo e espírito de cooperação. 

Dentre os novos modelos de metodologias ativas, adotados no ensino superior 

destacamos: estudos de caso, aula-laboratório, trabalhos em grupos, simulações, 

Apredizagem Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), o 

modelo híbrida, blended learning ou b-learning,blended, sala de aula invertida; gamificação, 

dentre outros. 

O sucesso de qualquer uma delas, no entanto, depende de uma radical mudança na 

atuação do professor em sala de aula. Pra que haja sucesso nessas práticas ativas, depende de 

uma grande alteração no desempenho do professor em sala de aula. O professor será o 

grande atenuante em ensinar aos seus alunos. É uma parceria entre professor e aluno na 

busca pelo conhecimento. 
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RESUMO 

Relata a escravidão de negros africanos no Brasil colonial entre os 
séculos XVI e XIX, onde milhares de africanos foram trazidos para 
servir como mão de obra escrava. Os africanos quando aqui 
chegavam buscaram manter suas tradições religiosas, mesmo sendo 
proibidos pelos colonizadores portugueses de praticar sua religião 
e de realizar seus rituais. As religiões tradicionais africanas 
passaram a sofrer transformações no Brasil. O sincretismo entre as 
tradições ancestrais e as crenças coloniais deram origem a novas 
religiões locais. Tratados como uma mercadoria, negociados de 
feira em feira esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede e 
com as inúmeras doenças. A resistência dos escravos tinha como 
grande objetivo a conquista da liberdade, mas também poderia 
buscar apenas impor limites ao excesso de tirania de feitores e 
senhores. Nesse período surge movimentos de luta contra a 
escravidão realizada pelos próprios escravos religiosidade africana 
no Brasil focando os traços da exploração escravagista e resistência 
cultural. Para compreender essa dinâmica da presença africana no 
Brasil focando sua religiosidade, os traços da exploração 
escravagista e a resistência cultural foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, com apoio de autores renomados na área, através de 
leituras em livros, artigos, anais de congressos e simpósios, sites, 
entre outros. Como considerações finais podemos inferir que a 
presença dos africanos no período colonial brasileiro contribuiu 
com o fortalecimento dos fatores econômicos, com a formação da 
sociedade brasileira, dando lugar a ideia da multiplicidade das 
relações e práticas sociais através inúmeros elementos culturais. 
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It relates the slavery of black Africans in colonial Brazil between 
the 16th and 19th centuries, where thousands of Africans were 
brought to serve as slave labor. Africans when they arrived here 
sought to maintain their religious traditions, even though they were 
forbidden by the Portuguese colonists to practice their religion and 
perform their rituals. Traditional African religions began to 
undergo transformations in Brazil. Syncretism between ancestral 
traditions and colonial beliefs gave rise to new local religions. 
Treated as a commodity, traded from fair to fair these individuals 
suffered from hunger, thirst and the numerous illnesses. The 
resistance of the slaves had as its main objective the conquest of 
freedom, but it could also seek only to impose limits on the excess 
tyranny of overseers and lords. In this period there are movements 
of struggle against slavery carried out by the slaves themselves 
African religiosity in Brazil focusing on the traces of slavery 
exploitation and cultural resistance. To understand this dynamic of 
the African presence in Brazil focusing on its religiosity, the traces 
of slavery exploitation and cultural resistance, a bibliographic 
research was carried out, with the support of renowned authors in 
the area, through book readings, articles, annals of congresses and 
symposia, websites, among others. As final considerations we can 
infer that the presence of Africans in the Brazilian colonial period 
contributed to the strengthening of economic factors, with the 
formation of the Brazilian society, giving rise to the idea of the 
multiplicity of social relations and practices through numerous 
cultural elements. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A escravidão de negros no Brasil aconteceu entre os séculos XVI e XIX, onde 

milhares de africanos foram feitos prisioneiros em suas terras natais e trazidos para servir 

como mão de obra escrava na nova colônia portuguesa. 

No Brasil, os africanos foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas, 

sobretudo, foram utilizados na lavoura, principalmente, no cultivo da cana-de-açúcar e 

também nas minas, quando foram descobertos metais e pedras preciosas em Minas Gerais, 

Cuiabá e Goiás. 

Os africanos quando aqui chegavam buscaram manter suas tradições religiosas, 

mesmo sendo proibidos pelos colonizadores portugueses de praticar sua religião e de realizar 
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seus rituais. O sincretismo entre as tradições ancestrais e as crenças coloniais deram origem 

a novas religiões locais. 

A obrigação de aderir ao catolicismo levou diversos grupos a misturarem as religiões 

do continente africano com o cristianismo europeu (sincretismo religioso) e impulsionou 

muitas religiões praticadas atualmente. Dentre essas religiões podemos encontrar até hoje a 

Umbanda e o Candomblé, sendo esta última mais popular no Brasil. 

Tratados como uma mercadoria, negociados de feira em feira, aprisionados em 

barracões e em porões de navios negreiros, esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede 

e com as inúmeras doenças que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições de 

higiene nas quais eram obrigados a viver. 

Nesse período surge movimentos de luta contra a escravidão realizada pelos 

próprios escravos, a força de trabalho que durante quatro séculos criou as riquezas no Brasil. 

A resistência dos escravos tinha como grande objetivo a conquista da liberdade, 

mas também poderia buscar apenas impor limites ao excesso de tirania de feitores e senhores. 

A resistência dos escravos contra sua escravização assumia um importante papel 

para sua liberdade, mas também incluíam suicídios, abortos (para impedir que seus filhos 

fossem escravizados) e a simples desobediência. 

Apesar das rebeliões terem sido intensas na primeira metade do século XIX, surge 

a formação de quilombos e a resistência cotidiana no trabalho que contribuíram para 

pressionar o Estado a colocar fim à escravidão. 

A abolição do trabalho escravo do Brasil foi o resultado final de um processo longo, 

lento e difícil de muitas lutas. 

Baseado no exposta a pesquisa teve como objetivo evidenciar a religiosidade 

africana no Brasil focando os traços da exploração escravagista e resistência cultural. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

No começo da colonização brasileira, os portugueses buscaram empreender ações 

econômicas que viessem a estabelecer lucro para a Coroa Lusitana. A partir do ano de 1530, 

a instalação das primeiras lavouras de cana-de-açúcar exigiu um elevado número de 

trabalhadores que não poderia ser obtido em um país tão pequeno como Portugal. (SOUSA, 

2021). 

A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a 

Salvador (BA), o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da 
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escravidão no Brasil que só terminaria 353 anos depois em 13 de maio de 1888, com a Lei 

Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. 

Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como 

Angola e Moçambique, e regiões como o Reino do Daomé, e trazidos à força ao Brasil para 

serem escravizados. (BEZERRA, 2021). 

Segundo Turci (2021) entre os séculos XVI e XIX, milhares de africanos foram 

feitos prisioneiros em suas terras natais e levados para servir como mão de obra escrava em 

diversas regiões do mundo, principalmente nas Américas. 

As religiões Afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos 

africanos trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas 

da Europa, como a Catolicismo e o Kardecismo. Além disso, elas possuem características 

especificas de cada região do país. Durante os quatro séculos, cerca de 3,5 milhões de 

africanos chegaram ao Brasil como escravos. Entre eles, povos de etnias: iorubás, fons, maís, 

hauçás, éwés, axântis, congos, quimbundos, umbundos, macuas, lundas e diversos outros 

povos, cada qual com sua própria religião e cosmogonia. (BARBOSA, 2020). 

Apesar do predomínio do Cristianismo e do Islamismo, segundo Marasciulo (2020) 

uma característica comum da religiosidade no continente africano é o sincretismo: ao 

misturar as crenças da religiões abraâmicas com as práticas tradicionais, os povos conseguem 

preservar sua cultura ancestral. Embora variadas, as religiões tradicionais africanas têm 

algumas características comuns. Em geral, são transmitidas oralmente, de geração a geração, 

por meio de histórias, músicas e festivais. Acreditam em espíritos, na veneração aos mortos 

e no uso de feitiçaria. São animistas (crença de que entidades não humanas possuem essência 

espiritual), politeístas e panteístas (crença de que Deus está em todas as coisas). 

De acordo com Freire (2003, p. 15): 
 

As mesmas influências de técnica de produção e de trabalho - a monocultura e a 
escravidão - uniram-se naquela parte inglesa da América como nas Antilhas e na 
Jamaica, para produzir resultados sociais semelhantes aos que se verificam entre 
nós. Às vezes tão semelhantes que só varia o acessório: as diferenças de língua, 
de raça e de forma de religião. 

 
De acordo com Albuquerque e Fraga Filho (2006) as comunidades negras no Brasil 

foram formadas em meio à desagregação familiar resultante do tráfico e às adversidades da 

vida escrava. 

Com a colonização europeia e a consequente diáspora africana para as Américas, as 

religiões tradicionais passaram a sofrer transformações. O sincretismo entre as tradições 

ancestrais e as crenças coloniais deram origem a novas religiões locais. São exemplos o 
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Candomblé no Brasil, o Vodu no Haiti, a Santería em Cuba e o Rastafári na Jamaica. 

(MARASCIULO, 2020). 

Para Barbosa (2020) com a chegada dos portugueses no Brasil e com novos hábitos 

e culturas, a colonização brasileira deu espaço para chegada de outros religiosos. Além disso, 

com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. Porém, 

a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem as doutrinações cristã, 

impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas na qual acreditava. 

Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizam mobilizações ou festividades nos mesmos 

dias em que aconteciam as celebrações católicas. Outros, mesmo participando das festas 

católicas, não abandonavam sua fé nos orixás, voduns, entre outras divindades oriundas da 

terra natal. Com isso, essa prática simultânea de diversas religiões resultou no surgimento de 

outras, que levavam características africanas, cristãs e indígenas. 

 
A condição escrava dificultou a formação e consolidação de famílias e 
comunidades, já que amigos e parentes podiam ser separados pela venda para 
proprietários diferentes. Para sobreviver sob o cativeiro, os escravos e escravas 
buscaram acionar relações sociais aprendidas na África e as aqui inventadas. Os 
vínculos formados a partir do trabalho, da família, dos grupos de convívio e da 
religião foram fundamentais para a sobrevivência e para a recriação de valores e 
referências culturais. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 95). 

 
Os africanos sempre buscaram manter suas tradições religiosas, mesmo 

sendo proibidos pelos colonizadores portugueses de praticar sua religião e de realizar 

seus rituais. A obrigação de aderir ao catolicismo levou diversos grupos a misturarem 

as religiões do continente africano com o cristianismo europeu (sincretismo religioso) 

e impulsionou muitas religiões praticadas atualmente. (GENERA, 2021)  

Para compreender a religiosidade afro-brasileira há que se considerar a escravidão, 

o trabalho artesanal dos libertos, quadros sociais como estrutura familiar, organização 

política, corporativa, religiosa e os aspectos geográficos, demográficos, políticos, econômicos 

e sociais em seus diferentes níveis. Todas essas inter-relações revelam a complexidade dos 

temas que envolvem origens religiosas, sobretudo, os africanos, neste país. (FAVERO, 2010). 

A obrigação de aderir ao catolicismo levou diversos grupos a misturarem as 

religiões do continente africano com o cristianismo europeu (sincretismo religioso) e 

impulsionou muitas religiões praticadas atualmente. O candomblé, uma das mais 

populares do Brasil, principalmente na Bahia, é resultado de uma combinação de 

influências da Nigéria, de Benin, de Angola e do Congo. Os primeiros terreiros 

surgiram em Salvador, e adotaram dezenas de orixás, que foram relacionados a um 
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santo católico, como forma de driblar a perseguição dos europeus. A umbanda 

também é uma religião sincrética, que mistura elementos africanos com o catolicismo 

e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. (GENERA, 

2020). 

“A religiosidade negra é considerada rica e variada, pois no Brasil os antepassados 

africanos enriqueceram a cultura brasileira com diferentes expressões e formas de se 

relacionar com o mundo. (MANCIO, 2019, p. 152).” 

Para não sofrer sabotagens, era necessário muitas vezes saber negociar com os 

escravos ou ameaçá-los com castigos físicos: a negociação feita pelos senhores ia desde 

permitir o direito a folga nos finais de semana ao direito de cultuar sua religião livremente. 

(REIS, 1989) 

Para Reis (1989) foi através da religião, que crioulos e africanos romperam o 

isolamento, dando lugar à formação de uma cultura afro-baiana. A absorção de gente nova 

implicou num processo de constante recriação dos signos culturais. O Candomblé tecia 

alianças e canais de comunicação com a sociedade, na medida mesma em que incorporava 

como membros de seus rituais pessoas de diferentes origens e condição social. Os escravos 

conseguiram transformar adversários naturais em aliados muitas vezes involuntários. 

Para Oliveira (2020) o “mito do candomblé” - a religião afro-brasileira mais 

conhecida por sintetizar essas “reminiscências” e bastante incensada atualmente pelo 

movimento negro - como a opção religiosa mais adequada aos negros brasileiros. Primeiro, 

afirma que a diversidade religiosa dos africanos vindos para o Brasil vai muito além do 

candomblé, incluindo o islamismo. Segundo, alega que as religiões afro-brasileiras estariam 

cada vez mais distantes do povo pobre e negro em vista do custo elevado de suas oferendas 

e da falta de vida comunitária, comprometida pelas disputas e competição entre seus 

membros. Por fim, alega que o individualismo nas questões éticas e o exclusivismo levariam 

o candomblé à falta de estratégias de proselitismo comprometendo o seu crescimento, como 

demonstraria o baixo número de adeptos autodeclarados dessa religião nos últimos censos 

(0,3%). 

Tratados como uma mercadoria, negociados de feira em feira, aprisionados em 

barracões e em porões de navios negreiros, esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede 

e com as inúmeras doenças que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições de 

higiene nas quais eram obrigados a viver (TURCI, 2021). 

Os africanos foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas, 

sobretudo, foram utilizados na lavoura, principalmente, no cultivo da cana-de-açúcar e 
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também nas minas, quando foram descobertos metais e pedras preciosas em Minas Gerais, 

Cuiabá e Goiás. (SILVA, 2021). 

Segundo Ribeiro (1995) A polaridade social básica da economia açucareira, segundo 

Ribeiro (1995) ocorrida entre o senhor de engenho e o escravo, uma vez plasmada como 

uma forma viável de coexistência, constituiria uma matriz estrutural que, adaptada a 

diferentes setores produtivos, possibilitaria a edificação da sociedade brasileira tradicional. 

Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 95) relatam em seu livro “Uma história do 

negro no brasil” que: 

 

Num primeiro momento, o escravo recém-vindo da África era submetido a um 
treinamento conduzido por senhores e feitores. Estes ensinavam os rudimentos 
da língua portuguesa, principalmente os que fossem necessários para 
compreender as ordens do senhor e do feitor. Senhores e feitores ensinavam 
também tarefas, impunham disciplina e formas de deferência. Na cartilha 
senhorial, antes de tudo, era preciso definir e deixar claro quem mandava e quem 
obedecia. O senhor desejava também que o cativo compreendesse os rudimentos 
da religião católica, sobretudo aprendesse a rezar. A sociedade escravista contou 
com o apoio da Igreja Católica para inculcar nos cativos paciência e humildade 
como virtudes desejáveis. 

 

Segundo Silva (2021, p.1) “A resistência dos escravos tinha como grande objetivo 

a conquista da liberdade, mas também poderia buscar apenas impor limites ao excesso de 

tirania de feitores e senhores.” 

A resistência dos escravos contra sua escravização assumia um importante papel 

para sua liberdade, mas também incluíam suicídios, abortos (para impedir que seus filhos 

fossem escravizados) e a simples desobediência. (FRAGA, 2014) 

No caso da desobediência, Fraga (2014, p. 3) menciona dois casos do final do século 

XIX que valem ser destacados: 

 
 
(1) No Engenho Benfica, na Bahia, os escravos do conde Subaé recusaram-se a 
obedecer às ordens do feitor para que realizassem a limpeza da plantação de cana. 
Os escravos recusaram-se a trabalhar durante três dias seguidos – mesmo sendo 
punidos com castigos físicos; e, 
(2) No Engenho de São Bento de Inhatá, também na Bahia, os escravos 
rebelaram-se contra o feitor após ele exigir que trabalhassem no domingo (dia do 
descanso). Na confusão, um dos escravos e o feitor morreram. 

 

Outra forma de resistência dos escravos segundo Silva (2021) foi com a 

formação de “quilombos” e “mocambos”. As duas palavras têm origem em idiomas 

africanos. Mocambo significa “esconderijo”, enquanto que quilombo era utilizado para se 
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referir a um acampamento militarizado. Essa estrutura surgiu no Brasil, em meados do século 

XVI, e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares. 

Os quilombos, de maneira geral, funcionavam como válvula de escape para a 

intensa violência da escravidão nas senzalas. Além disso, eram considerados pontos centrais 

de oposição ao modelo escravagista, os quais resistiram a diversos confrontos com aqueles 

que se afirmavam superiores, os senhores de engenho. (OLIVEIRA, 2020). 

Além de abrigo, na comunidade quilombola, a mesma autora afirma ainda que, 

os afrodescendentes poderiam retornar à suas culturas e tradições, às suas religiões, às 

práticas de dança e músicas oriundas da sua terra, a África. 

De acordo com Gomes (2005) quando analisou a resistência escrava, a maior 

parte da historiografia sobre a escravidão no Brasil, via de regra, previlegiou a abordagem 

sobre quilombos e revoltas. Dentro desta perspectiva, ganharam destaque os grandes 

quilombos e as insurreições planejadas. Aparecia como ideia principal a ser marcada nestas 

reflexões, a quantidade de cativos envolvidos e suas lideranças. 

O primeiro quilombo registrado, conforme afirma Gomes (2005) surgiu em 

1575 na Bahia. Na visão dos portugueses e colonos, os quilombo eram basicamente 

agrupamentos que reuniam escravos fugidos. Os quilombos mantinham relações 

comerciais importantes com outros quilombos e também com pessoas livres 

Para Marquese (2006, p. 107): 

 

A Guerra dos Palmares foi um dos episódios de resistência escrava mais notáveis 
na história da escravidão do Novo Mundo. Ainda que as estimativas das fontes 
coevas e dos historiadores sobre o número total de habitantes divirjam bastante - 
de um mínimo de 6 mil a um máximo de 30 mil pessoas - não há como negar que 
as comunidades palmarinas, dada a extensão territorial e a quantidade de escravos 
fugitivos que acolheram, tornaram-se o maior quilombo na história da América 
portuguesa. Suas origens datam do início do século XVII, mas sua formação 
como grande núcleo quilombola se deu apenas no contexto da invasão holandesa 
de Pernambuco, quando diversos escravos se aproveitaram das desordens 
militares e fugiram para o sul da capitania. 

 

Ao longo de 1871, ou seja, 17 anos antes da Lei Áurea, as ordens religiosas 

libertaram seus escravos. A primeira instituição a fazer isso foi a Ordem de São Bento. Aos 

poucos, os beneditinos foram seguidos pelos demais religiosos. (VEIGA, 2021) 

Segundo Rocha (2009) a liberdade religiosa durante o período imperial brasileiro 

apesar de demonstrar certo avanço em relação ao momento colonial, foi limitada aos cristãos 

e que as demais crenças continuaram a ser encaradas de forma preconceituosa. O avanço nas 

práticas comerciais contribuiu para que a liberdade religiosa viesse a se tornar um problema 

a ser resolvido no parlamento brasileiro.  
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A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão que foi uma instituição 

presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi 

construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. A escravidão 

no Brasil foi uma instituição vil e cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas 

e africanos. (SILVA, 2021). 

A abolição do trabalho escravo do Brasil foi o resultado final de um processo 

longo, lento e difícil de muitas lutas. O fim do uso da mão de obra escrava em nosso país 

não foi resultado do humanismo ou da benevolência da família real brasileira, conforme 

muitos acreditam, mas aconteceu porque um grande número de pessoas de nossa sociedade 

mobilizou-se para forçar o Império a pôr fim ao trabalho escravo. Além disso, havia a 

questão dos novos padrões civilizacionais que estavam surgindo e que condenavam a 

prática do trabalho escravo. Isso colocava o Brasil numa posição vexatória, 

internacionalmente, uma vez que no continente americano o país foi o último a abolir a 

escravidão. Essa questão, porém, é apenas secundária, e o processo de abolição só foi 

possível por conta da luta dos escravos. (MUNDO EDUCAÇÃO, 2010). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto, podemos concluir que a escravidão no Brasil, durante seus 300 

anos mudou a sociedade com os afrodescendente enriquecendo a cultura brasileira com 

diferentes expressões e formas de se relacionar com o mundo. 

Os traços deixados pela escravidão no Brasil foi sociedade construída pela utilização 

dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. 

A resistência dos escravos no Brasil foi uma resposta à escravidão, que teve início 

em 1535 com a chegada em Salvador (BA), do primeiro navio com negros escravizados. Que 

terminou em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, 353 anos depois. Considerada uma 

instituição vil e cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. 

A abolição do trabalho escravo do Brasil foi o resultado final de um processo 

longo, lento e difícil de muitas lutas que aconteceu porque um grande número de pessoas 

de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o Império a pôr fim ao trabalho escravo que só 

foi possível por conta da luta dos escravos. 

A relação senhor e escravo constituiu um modelo que, adaptado a diferentes setores 

produtivos, possibilitou a edificação da sociedade brasileira tradicional. 
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo evidenciar o papel da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) na construção de uma gestão 
democrática na escola. A LDB é a mais importante lei brasileira 
que se refere à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro de 
1996 com o número 9394/96, criada para garantir o direito a toda 
população a ter acesso à educação gratuita e de qualidade. Desde a 
década de 90, até os dias atuais, a LDB vem sendo usada como 
referência nas mudanças das organizações e nas gestões escolares, 
ao tornar-se obrigatória para todo o sistema de educação do país. 
No Brasil, a gestão democrática da educação está vinculada aos 
mecanismos legais e institucionais e à coordenação de atitudes que 
propõem a participação social: no planejamento e elaboração de 
políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso 
de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções 
colegiadas; nos períodos de avaliação da escola e da política 
educacional. Conclui-se que a LDB é uma importante ferramenta 
de gestão que apresenta diretrizes que possibilitam profundas 
alterações na escola, ao tornar obrigatório para todo o sistema de 
educação nacional. O Papel da LDB, na gestão, surge como forma 
de garantir o direito a toda população a ter acesso à educação 
gratuita e de qualidade. A gestão democrática nas escolas 
acontece como resultado das orientações da LDB. Esses 
resultados demonstram efetividade nos processos e instâncias 
deliberativas, viabilizando a gestão democrática nas escolas nos 
dias atuais. 
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The research aims to highlight the role of the National Education 
Guidelines and Bases Law (LDB) in the construction of a 
democratic management in the school. The LDB is the most 
important Brazilian law that refers to education. This law was 
passed in December 1996 with the number 9394/96, created to 
guarantee the right of all population to have access to free and 
quality education. Since the 1990s, until the present day, LDB has 
been used as a reference in the changes of organizations and school 
management, becoming mandatory for the entire education system 
of the country. In Brazil, the democratic management of education 
is linked to legal and institutional mechanisms and the coordination 
of attitudes that propose social participation: in the planning and 
elaboration of educational policies; in decision-making; in the 
choice of resource use and acquisition priorities; in the execution 
of collegiate resolutions; in school evaluation and educational 
policy periods. It is concluded that LDB is an important 
management tool that presents guidelines that enable profound 
changes in the school, making it mandatory for the entire national 
education system. The role of LDB in management is a way to 
guarantee the right of the entire population to have access to free 
and quality education. Democratic management in schools takes 
place as a result of LDB guidelines. These results demonstrate 
effectiveness in deliberative processes and instances, enabling 
democratic management in schools nowadays. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação 

que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil da educação básica ao 

ensino superior. A LDB é uma ferramenta importante na gestão da educação do país desde 

o início da década de 90. As reformas na educação implantaram importantes mudanças na 

organização e na gestão escolar, sendo que, tais mudanças introduziram profundas alterações 

na escola, principalmente, ao tornar obrigatório para todo o sistema o que já vinha ocorrendo 

de maneira disseminada pelo país. 
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Os sistemas de ensino definiram as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola, participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Neste aspecto, uma gestão democrática na escola só ocorre visivelmente se diante 

desse processo o gestor souber trabalhar os conflitos e desencontros. O gestor deve ter 

aptidão para buscar novas alternativas que abriguem aos interesses da comunidade escolar, 

bem como compreender que a qualidade da escola dependerá da participação ativa de todos 

os membros, família e comunidade. Essa gestão democrática na escola deve respeitar suas 

particularidades, buscando no reconhecimento de seus valores individuais e coletivos, novas 

fontes de enriquecer o trabalho educacional ofertado pela unidade escolar. 

O papel da LDB na regulamentação da educação brasileira baseada nos princípios 

presentes na Constituição, foi citada pela primeira vez no ano de 1934. Em 1971 ocorreu a 

aprovação de uma nova versão da Lei e em 1996 foi sancionada a versão que ficou 

popularmente conhecida como a Nova LDB (Lei 9395/1996), sendo esta a lei que rege a 

educação no Brasil atualmente. 

A gestão democrática, tomada então como um dos princípios da educação na 

Constituição Brasileira de 1988 e na LDB de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, após ser reivindicada pelos movimentos sociais e durante o período da ditadura 

militar, desencadeou uma perspectiva para resgatar o caráter público das escolas enquanto 

organizações públicas. Nesse aspecto, a LDB na medida em que permite o restabelecimento 

do controle da sociedade sobre a educação e a escola pública, através da eleição de dirigentes 

escolares, e os conselhos escolares garantem a liberdade de expressão, de pensamento, de 

organização e criação coletiva na escola. 

No Brasil, a gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais 

e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no 

planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do 

uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos 

períodos de avaliação da escola e da política educacional. Neste aspecto, objetiva-se com a 

referida pesquisa evidenciar o papel da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

na construção de uma gestão democrática na escola. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação 

que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil da educação básica ao 

ensino superior. A LDB é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. (BRASIL, 

1996). 

De acordo com a Constituição e a LDB, a gestão da educação nacional se expressa 

através da organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal; das incumbências 

da União, dos Estados e dos Municípios; das diferentes formas de articulação entre as 

instâncias normativas, deliberativas e executivas do setor educacional; e da oferta de educação 

escolar pelo setor público e privado. (BRASIL, 1988; LDB, 1996) 

A Lei 9394/96, conhecida como Lei Darcy Ribeiro estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 

outras providências, foi criada para garantir o direito a toda população de ter acesso à 

educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o 

dever da União, do Estado e dos Municípios com a educação pública. 

Segundo Morais (2021) as instituições de ensino são fontes de conhecimento, 

orientação, crescimento intelectual e mais. A escola precisa ser um ambiente de troca, 

construção de valores e crescimento intelectual. Um lugar onde cidadãos são formados para 

liderar a sociedade no futuro. Por isso, muitas instituições já estão implementando o modelo 

de gestão democrática e colhendo seus frutos. Os principais benefícios que a escola terá com 

a implementação do modelo de gestão democrática: 

 

 descentralização de decisões na gestão escolar; 

 mais engajamento com alunos, pais e responsáveis; 

 desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos; 

 diminuição da indisciplina em sua gestão escolar; 

 estímulo ao exercício da democracia por toda a comunidade escolar; 

 alimentação do espírito de coletividade da comunidade escolar; e, 

 amadurecimento dos participantes da gestão escolar. 
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No contexto da educação Brasileira Lück (2000, p. 7) salienta que: 

 
[...] tem sido dedicada muita atenção à gestão na educação que, enquanto um 
conceito novo, superador de um enfoque limitado da administração, se assenta 
sobre a mobilidade dinâmica e coletiva do elemento humano, sua energia e 
competência, como condições básicas e fundamentais para a melhoria da 
qualidade do ensino e a transformação da própria identidade da educação 
brasileira e de suas escolas, ainda carentes de liderança clara e competente, de 
referencial teórico-metodológico avançado de gestão, de uma perspectiva de 
superação efetiva das dificuldades cotidianas, pela adoção de mecanismos e 
métodos estratégicos para a solução de seus problemas. 

 

 
A educação brasileira tem passado por algumas mudanças significativas. 

Apontamos, aqui, aquelas ocorridas no campo legal, tendo como espinha dorsal a 

Constituição Federal de 1988. Esta possibilitou desdobramentos legais relevantes para a 

educação básica que levaram, entre outras, a: mudanças na organização e estrutura curricular, 

na sistemática de financiamento, no processo de gestão dos sistemas de ensino e na 

ampliação do acesso à escola básica. (COLARES; PACÍFICO; ESTRELA, 2009). 

Mais especificamente, a educação constitui-se nos processos formais e organizados, 

realizados nas escolas, com a finalidade de promover “o desenvolvimento pleno do 

educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1996). Isso posto, a educação se realiza em relação a contextos e cenários 

socioculturais e produtivos, políticos e educativos, o que torna necessário para sua qualidade, 

o conhecimento e compreensão desses contextos pelos educadores e a inserção de seus 

conteúdos no currículo escolar. 

A qualidade do ambiente escolar como um todo determina a qualidade do processo 

pedagógico da sala de aula e está é determinada por uma série de cuidados, dentre os quais, 

como destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: i) a elaboração e execução 

de sua proposta pedagógica; ii) a administração de seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros; iii) o cumprimento dos 200 dias letivos e correspondentes 800 horas-aula 

estabelecidos; iv) o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; a recuperação dos 

alunos de menor rendimento; vi) a articulação com as famílias e a comunidade, e a criação 

de processos de integração da sociedade com a escola; vii) a informação aos pais sobre a 

frequência e rendimento dos alunos (BRASIL, 1996). 

Segundo Aguiar e Chagas (2019) a LDB busca regulamentar a educação brasileira 

baseada nos princípios presentes na Constituição, onde foi citada pela primeira vez no ano 

de 1934. Em 1971 ocorreu a aprovação de uma nova versão da Lei e em 1996 foi sancionada 
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a versão que ficou popularmente conhecida como a Nova LDB (Lei 9395/1996), sendo esta 

a lei que rege a educação no Brasil atualmente. 

Ainda sobre a Lei, Aguiar e Chagas (2019, p. 93) salientam que: “[...] no que se refere 

aos pontos positivos dessa lei, busca consagrar a avaliação como parte central da organização 

da educação nacional”. 

A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da 

comunidade escolar, tais como: pais, professores, estudantes e funcionários, em todos os 

aspectos da organização da escola. Esta participação incide diretamente nas mais diferentes 

etapas da gestão escolar (planejamento, implementação e avaliação) seja no que diz respeito 

à construção do projeto e processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática. 

(CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2014). 

Uma gestão escolar democrática é aquela na qual se prioriza a participação do 

coletivo em todas as ações tomadas no âmbito da escola. Assim, gestores, professores, 

funcionários, familiares, alunos e instâncias colegiadas (Conselho Escolar, Conselho de 

Classe e Grêmio Estudantil), todos aqueles envolvidos na comunidade escolar, podem 

dialogar e opinar, de maneira ativa, nas ações e decisões. (EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL, 2018). 

Os gestores escolares, constituídos em uma equipe de gestão, são os profissionais 

responsáveis pela organização e orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual 

resulta a formação da cultura e ambiente escolar, que devem ser mobilizadores e 

estimuladores do desenvolvimento, da construção do conhecimento e da aprendizagem 

orientada para a cidadania competente. Para tanto, cabe-lhes promover a abertura da escola 

e de seus profissionais para os bens culturais da sociedade e para sua comunidade. Sobretudo 

devem zelar pela constituição de uma cultura escolar proativa e empreendedora capaz de 

assumir com autonomia a resolução e o encaminhamento adequado de suas problemáticas 

cotidianas, utilizando-as como circunstâncias de desenvolvimento e aprendizagem 

profissional. (LÜCK, 2009). 

Segundo Lück (1996), o papel da escola é aquela em que os alunos aprendem, 

alargam seus horizontes e desenvolvem competências para a vida. Essa é uma resposta lógica 

a essa questão é a de que os alunos aprendam e tenham a oportunidade de desenvolver o seu 

potencial e as habilidades necessárias para que possam participar ativamente dos contextos 

sociais de que fazem parte, tanto aproveitando o seu acervo sociocultural e produtivo, como 

contribuindo para a sua expansão. Aprendizagem e formação dos alunos são, pois, o foco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_democr%C3%A1tica


Multiplicidade das Ciências Humanas, vol. 1 

52 

do trabalho escolar. Sendo assim, esse papel é realizado pelo diretor e sua coordenação 

pedagógica que promove a visão abrangente do trabalho educacional e do papel da escola, 

norteando suas ações para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos. 

A administração escolar por muito tempo foi vista apenas como gerenciamento por 

parte de um diretor, e os demais cumprindo as ordens do mesmo, com a implantação da 

gestão escolar, surge não apenas a mudança de nomes, mas a mudança de modelo 

administrativo e busca de melhorias para o ambiente escolar. A escola é uma organização 

social constituída pela sociedade para cultivar e transmitir valores sociais elevados e 

contribuir para a formação de seus alunos, mediante experiências de aprendizagem e 

ambiente educacional condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos da educação. 

(COELHO; ASSIS; MACEDO, 2018) 

Para Luck (2009) é papel da escola: 

 

 promover a elaboração e atualização do currículo escolar, tendo como parâmetro o 

Referencial Curricular da Secretaria de Educação, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como a evolução da 

sociedade, ciência, tecnologia e cultura, na perspectiva, nacional e internacional; 

 orientar a integração horizontal e vertical de todas as ações pedagógicas propostas 

no projeto pedagógico e a contínua contextualização dos conteúdos do currículo 

escolar com a realidade; 

 estabelecer a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas as outras 

dimensões de gestão escolar; 

 identificar e analisar a fundo limitações e dificuldades das práticas pedagógicas no 

seu dia-a-dia, formulando e introduzindo perspectivas de superação, mediante 

estratégias de liderança, supervisão e orientação pedagógica; e, 

 acompanhar e orienta a melhoria o processo ensino-aprendizagem na sala de aula 

mediante observação e diálogo de feedback correspondente. 

 

Para Carneiro, Camboim Neto e Aguiar (2016) que uma gestão democrática só 

ocorre visivelmente de fato se o gestor souber trabalhar os conflitos e desencontros, ou seja, 

tenha aptidão para buscar novas alternativas que abriguem aos interesses da comunidade 

escolar, assim como compreender que a qualidade da escola dependerá da participação ativa 

de todos os membros, família e comunidade, respeitando suas particularidades, buscando no 
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reconhecimento de seus valores individuais e coletivos, novas fontes de enriquecer o trabalho 

educacional ofertado pela unidade escolar. 

É preciso destacar o fato de que reconhecer e exaltar o valor da atuação do gestor 

não significa menosprezar a atuação dos outros profissionais da escola, sobretudo dos 

professores, uma vez que o sucesso de uma organização, e não é diferente na área da 

educação, baseia-se, em grande medida, na atuação coletiva e integrada dos seus profissionais. 

(SILVA NETO, 2018). 

Segundo Beber (2013) a organização e a gestão escolar são meios para alcançar a 

finalidade do ensino, é importante colocar que no momento atual, o gestor é agente essencial 

na construção de uma gestão democrática. Participativa, atuante, envolvida, tendo foco 

sempre no aprendizado do aluno, é aquele que assume o papel do mediador das relações 

escolares. O gestor precisa ter uma visão global da situação e que saiba aonde quer chegar, 

incentivando sempre o grupo para executar o que for proposto, apontando a direção do 

trabalho, apoiando o grupo durante a execução e levando cada um a superar suas dificuldade 

e limites 

Segundo o CENTRO... (2014) para que a gestão democrática aconteça é 

fundamental criar processos e instâncias deliberativas que a viabilizem. Nessa perspectiva, o 

modelo tradicional de organização da escola ainda é um grande obstáculo, conferindo ao 

diretor ou equipe diretiva as prerrogativas de decisão sobre a escola, e sua comunidade. 

O direito de aprender é a marca mais fundamental da democracia no contexto 

escolar, segundo Silva Neto (2018). Além de poder decidir, e antes mesmo disso, os 

estudantes têm o direito fundamental de acesso aos bens culturais veiculados na escola e, 

sobretudo, o direito de aprender. Nessa perspectiva, o diretor escolar é responsável pelo 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e pela criação de mecanismos de apoio 

àqueles que apresentam dificuldades. Estar à frente do planejamento e participar das 

necessárias correções de rumo é fundamental. Além disso, é primordial legitimar as instâncias 

de participação como o conselho de escola, a associação de pais e mestres (no caso das 

escolas públicas), o grêmio estudantil, o conselho de representantes etc. 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos 

da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na 

construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, 

enfim, nos processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e 

diferenças da organização do trabalho pedagógico em relação a outras instituições sociais, 
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enfocamos os mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão 

democrática na escola. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2014). 

De acordo com Oliveira (2015) a gestão democrática, tomada então como um dos 

princípios da educação na Constituição Brasileira de 1988 e na LDB de 1996 – Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, após ser reivindicada pelos movimentos sociais e 

durante o período da ditadura militar, desencadeou uma perspectiva para resgatar o caráter 

público das escolas enquanto organizações públicas, na medida em que permite o 

restabelecimento do controle da sociedade sobre a educação e a escola pública, através da 

eleição de dirigentes escolares, e os conselhos escolares garantem a liberdade de expressão, 

de pensamento, de organização e criação coletiva na escola. 

No Brasil, a gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais 

e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no 

planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do 

uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos 

períodos de avaliação da escola e da política educacional. Com a aplicação da política da 

universalização do ensino deve-se estabelecer como prioridade educacional a democratização 

do ingresso e a permanência do aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social 

da educação. (CASTRO, 2009). 

Em pesquisa realizada por Silva e Periotto (2015) sobre legislação da educação e o 

cotidiano do gestor escolar, visando verificar se o gestor conhecia os instrumentos legais de 

gestão, obteve os seguintes resultados: dos 38 gestores escolares entrevistados, observou-se 

que 34 deles, o que equivale a 90%, afirmaram conhecer superficialmente a Constituição, 

enquanto que 4 (10%) a conhece muito bem. 

Em estudos sobre gestão escolar democrática Leite (2011) salienta que o 

desempenho do papel de gestor escolar, requer comprometimento, liderança, capacidade 

administrativa, sobretudo, ações permeadas pela liberdade, autonomia, responsabilidade e 

atitudes democráticas. 

Como se pode perceber, desde o início da década de 90 as reformas na educação 

vinham implantando mudanças na organização e na gestão escolar, mas foi com a LDB 

9394/96 que se introduziram profundas alterações na escola, ao tornar obrigatório para todo 

o sistema o que já vinha ocorrendo de maneira disseminada pelo país. (OLIVEIRA, 2015). 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com o estudo foi possível reconhecer a importância do papel da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) na construção de uma gestão democrática na escola, bem 

como, as diferentes responsabilidades do gestor escolar nos diferentes níveis de ações. 

A importância da LDB para a educação é algo fundamental, principalmente em 

relação aos gestores. São os gestores que irão deter o conhecimento para que possam 

introduzir as alterações que a escola necessita. Neste sentido, esses atores possuem a 

importante tarefa de implementar nas escolas as diretrizes obrigatórias previstas na LDB. 

O Papel da LDB, na gestão, surge como forma de garantir o direito a toda 

população a ter acesso à educação gratuita e de qualidade. A gestão democrática nas escolas 

acontece como resultado das orientações da LDB. Esses resultados demonstram efetividade 

nos processos e instâncias deliberativas, viabilizando a gestão democrática nas escolas nos 

dias atuais. 
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo conhecer a importância e os 
desafios da automação dos processos na gestão escolar e 
coordenação pedagógica possibilitando uma visão global da escola, 
unindo os setores acadêmico, pedagógico, financeiro e de captação. 
A gestão escolar e coordenação pedagógica é uma forma de 
administrar a escola como um todo. Para o desenvolvimento 
educacional, a gestão escolar e coordenação pedagógica deve 
observar as necessidades e particularidades de cada setor, 
promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das 
atividades a serem automatizadas. Por esse motivo, o grande 
desafio da escola é investem em automatização dos processos. Ao 
investir em automação, além de modernizar a escola, impacta 
diretamente na velocidade e na qualidade dos serviços oferecidos. 
O uso da automação além de promover novas formas de aprender, 
permite aos gestores da escola terem uma postura mais crítica no 
acompanhamento dos processos em geral. Para compreender essa 
dinâmica da automação na gestão escolar e coordenação 
pedagógica focando nos processos foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, com apoio de autores renomados na área, através de 
leituras em livros, artigos, anais de congressos e simpósios, sites, 
entre outros. Diante do exposto, conclui-se que, a automação têm 
transformado a rotina das escolas, especialmente em alguns setores 
estratégicos. A gestão fica mais dinâmica e assertiva, possibilitando 
a comunidade interagir mais com decisões tomadas com base em 
dados reais. A automação na gestão escolar e coordenação 
pedagógica, além de modernizar os processos acadêmicos, 
pedagógicos, financeiros e de captações, otimiza as rotinas, 
possibilitando o uso de diversas ferramentas. 
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The research aims to know the importance and challenges of 
process automation in school management and pedagogical 
coordination, enabling a global view of the school, uniting the 
academic, pedagogical, financial and fundraising sectors. School 
management and pedagogical coordination is a way of running the 
school as a whole. For educational development, school 
management and pedagogical coordination must observe the needs 
and particularities of each sector, promoting a better relationship 
and development of the activities to be automated. For this reason, 
the school’s great challenge is to invest in process automation. By 
investing in automation, in addition to modernizing the school, it 
directly impacts on the speed and quality of the services offered. 
The use of automation in addition to promoting new ways of 
learning, allows school managers to take a more critical stance in 
the follow-up of processes in general. To understand this dynamics 
of automation in school management and pedagogical 
coordination focusing on processes, a bibliographic research was 
carried out, with the support of renowned authors in the area, 
through readings in books, articles, annals of congresses and 
symposia, websites, among others. Given the above, it is concluded 
that automation has transformed the routine of schools, especially 
in some strategic sectors. Management becomes more dynamic and 
assertive, enabling the community to interact more with decisions 
made based on real data. Automation in school management and 
pedagogical coordination, in addition to modernizing academic, 
pedagogical, financial and fundraising processes, optimizes 
routines, enabling the use of various tools. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os desafios da Gestão da Escolar e Coordenação Pedagógica tem aumentado ao 

mesmo tempo que as mudanças na educação invadem escolas de todo o mundo, 

principalmente agora no contexto das aulas à distância sendo intenso o uso da automação. 

A Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica é uma a forma de administrar a escola 

no totó e se relaciona com diversas estratégias que o gestor conhecer e planejar a cada ano 

de forma sistemática. 



Multiplicidade das Ciências Humanas, vol. 1 

60 

O grande desafios das escolas na contemporaneidade é adequar a gestão da escola 

é a integração da tecnologia ao dia a dia dos negócios, que vai desde as tarefas mais simples 

até as mais complexas. 

Nesse aspecto, como a Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica envolvem vários 

setores, dentre eles: a Gestão Pedagógica, Gestão Administrativa, Gestão Financeira e 

Gestão de eficiência é necessário estarem em constante sintonia para o bom funcionamento 

da instituição. Logo, o gestor precisa integralizar os diferentes setores em prol do 

desempenho escolar. 

Como estratégia para a gestão escolar, a automação dos processos irão otimizar o 

ensino presencial e a distância o que pode promover inúmeros benefícios para gestores, 

professores e funcionários. 

Ao investir em tecnologia a escolar se moderniza e dá um passo estratégico muito 

importante que impacta diretamente na velocidade e na qualidade dos serviços oferecido, por 

facilitar a gestão a gerar os mais diversos relatórios; programar fluxos de cobranças; ter maior 

controle de fluxo de caixa, haja vista conseguir gerenciar todo o financeiro em uma única 

plataforma; facilitar o recebimento de mensalidades; melhorar a organização dos 

documentos; ampliar a gestão de captação de alunos; possibilitar a emissão de boletins em 

alguns cliques, de maneira simples, dentre outros. 

Nesse aspecto o objetivo se concentra em conhecer a importância e os desafios da 

automação dos processos na gestão escolar e coordenação pedagógica possibilitando uma 

visão global da escola, no que concerne aos setores acadêmico, pedagógico, financeiro e de 

captação. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Criada com o intuito de diferenciar e integralizar o contexto educacional, a Gestão 

Escolar tem como função otimizar processos diários, aumentar e melhorar a eficiência do 

ensino dentro da instituição. Portanto, Gestão Escolar é a forma de administrar a escola 

como um todo. Para que isso ocorra, o profissional responsável pela área deve observar as 

necessidades e particularidades de cada setor, promovendo uma melhor relação e 

desenvolvimento das atividades. (GENNERA, 2018). 

A automação pode ser definida como um desenvolvimento posterior à mecanização 

onde um sistema em que os processos operacionais em empresas são controlados e 
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executados por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, substituindo o trabalho 

humano. (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

Para os colaboradores da DocuSign (2018) a automação empresarial consiste 

automatizar processos dentro de uma organização, ou seja, substituir atividades manuais por 

mecanismos automáticos baseados no uso de recursos computacionais. Isso é possível a 

partir da integração da tecnologia ao dia a dia dos negócios, que vai desde as tarefas mais 

simples até as mais complexas. 

O funcionamento adequado de uma escola vai muito além da boa capacitação de 

professores e dos conhecimentos compartilhados em sala de aula. Ao lado disso estão 

inúmeros trabalhos de gestão e administração envolvidos, que são vitais para a organização 

do ambiente escolar. Por esse motivo, muitas secretarias e departamentos administrativos 

investem na automatização de processos de rotina da escola. (GUIA DE INVESTIMENTO, 

2020). 

Para os colaboradores da GENERA (2018) a Gestão Escolar envolve vários 

setores. Entre eles, podemos citar quatro áreas principais: Gestão Pedagógica, Gestão 

Administrativa, Gestão Financeira e Gestão de eficiência. Elas precisam estar em constante 

sintonia para o bom funcionamento da instituição. Logo, o gestor precisa integralizar os 

diferentes setores em prol do desempenho escolar. 

No nosso cotidiano Rios (2021) salienta que usamos redes sociais, aplicativos de 

entrega, transporte privado, bancos digitais e muito mais. Nas escolas, embora algumas 

pessoas não conheçam, a tecnologia está cada vez mais presente. A automação escolar 

otimiza o ensino presencial e a distância o que pode promover metodologia ativas, dentre 

outras atividades. 

Dentre os novos modelos de metodologias ativas, segundo Moreira Netto (2021, 

adotados no ensino destacamos: estudos de caso, aula-laboratório, trabalhos em grupos, 

simulações, Apredizagem Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP), o modelo híbrido, blended learning ou b-learning blended, sala de aula invertida; 

gamificação, dentre outros. 

Segundo Soares (1990) a automação incorporou a ideia de modernidade. Tudo o 

que a ela se relaciona é considerado moderno e, portanto, racional e eficiente. A automação 

tem sido apresentada, dessa forma, como sendo boa em si e como a solução perfeita para 

tudo o que é considerado antigo, ineficiente e desorganizado na nossa sociedade. 
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Ao investir em tecnologia, segundo Rios (2021), mais que modernizar a escola, a 

empresa dá um passo estratégico muito importante – é necessário – que impacta diretamente 

na velocidade e na qualidade do serviço oferecido. Esses processos de automação escolar são 

apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais processos de automação escolar 

1 Relatórios 

Os relatórios possibilitam tomar decisões estratégicas baseadas em 
dados concretos permitindo, ter acesso a informações como: evasão, 
pagamentos, inadimplência, aniversariantes, entre outros, possibilitando o 
controle de tudo. 

2 Cobranças 

Com a automação a Gestão Escolar da escola pode programar fluxos de 
cobranças e lembretes apenas única vez. As famílias serão lembradas, por 
e-mail ou SMS. A gestão da escola equipe ganha tempo, e ainda evita os 
atrasos por esquecimento – reduzindo a taxa de inadimplência. 

3 Controle de fluxo de caixa 

A automação escolar da gestão, você consegue gerenciar todo o 
financeiro em uma única plataforma, que ainda integra os demais 
setores da escola. Assim, é possível ter uma visão global, enviar cobranças, 
acompanhar casos inadimplentes, gerenciar as entradas e saídas do caixa, 
criar diferentes planos de pagamento, acompanhar a liquidação automática 
deles e muito mais. 

4 Recebimento de mensalidades 

Com a automação dos processos de gestão, uma tarefa importante que você 
consegue agilizar é o recebimento de mensalidades, com a geração de um 
código de Pix ou com o pagamento recorrente no cartão de crédito. 
Dessa forma, os pais não precisam esperar os boletos chegarem todos os 
meses. Com o lançamento do plano de pagamento no cartão, eles serão 
cobrados a cada mês pelo valor da mensalidade, sem comprometer todo 
o limite do cartão. Isso reduz muitas etapas no processo de cobrança, 
ataca diretamente a inadimplência e evita qualquer contratempo no 
pagamento. 

5 Documentos 

Toda escola emite uma série de documentos para as famílias. Nos finais de 
bimestre, parece que a demanda triplica e a secretaria precisa dar conta de 
organizar os boletins, atender as famílias, gerar e entregar cada documento. 
Todavia, isso não precisa ser uma realidade na sua escola. Ao automatizar 
a gestão e profissionalizar sua escola, pode-se emitir documentos pelo 
sistema em poucos cliques. E mais: os pais nem precisam sair de casa 
para fazer a solicitação. É o fim das filas na sua secretaria, porque tudo é 
resolvido on-line. Emita comprovantes de matrícula, histórico, boletins, 
declarações e tudo o que precisar. Dessa forma, além de facilitar o lado da 
sua equipe, as famílias ficam satisfeitas com a agilidade do processo, 
não se gasta papel e os erros humanos serão reduzidos a zero. 

6 Gestão da captação de alunos 

Captação de alunos é outro desafio para as escolas, principalmente quando 
o processo é pouco profissional. Muitas anotações avulsas, visitas guiadas 
para agendar, contato de retorno para fazer, envio de e-mails, e outras 
atividades. Se a escola não tiver muita organização e estratégias bem 
definidas é quase certo que a captação não será das melhores. A captação 
para funcionar bem, além da comunicação e da publicidade bem feitas, 
precisa ser estruturada, manter contato frequente e criar 
relacionamento com os interessados. Na adoção da automação da 
Gestão Escolar é possível criar cadências de e-mail para que o contato não 
esfrie, além de marcar visitas e reuniões de apresentação, acompanhar o 
andamento de cada interessado e, ainda, entender os motivos pelos quais 
alunos se matriculam ou não em sua instituição. 
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7 Notas e boletins 

Final de período letivo é sempre um caos. Entretanto, isso não precisa ser 
regra para as escolas. Esqueça os mil boletins preenchidos a mão e todo 
aquele trabalho manual que envolve papel, caneta e calculadora. A 
automação escolar com um software de gestão, possibilita a emissão de 
boletins em alguns cliques, de maneira simples. A automação nesse 
setor facilite o trabalho da equipe e acaba com problemas por conta dos 
erros de trabalhos manuais. O sistema para registrar as notas dos 
alunos e gerar os boletins, normalmente não apresentam problemas, haja 
vista ser intuitivo e simplificar o lançamento de notas, de aulas e do controle 
de frequência. 

 

Fonte: Rios (2021). 

 

A modernidade trouxe muitas facilidades para a gestão de empresas, incluindo as 

escolas, que podem contar com sistemas de automação para facilitar o cotidiano dos 

colaboradores. Gerir uma escola de pequeno e médio porte é uma tarefa difícil. Ha inúmeros 

afazeres e muitas vezes a equipe precisa se desdobrar em diferentes áreas de atuação para 

atender à todas as demandas, principalmente quando a gestão possui todos os processos 

manuais, o que aumenta a demora na realização de atividades do dia a dia da escola, além de 

contribuir para uma maior probabilidade de que possíveis erros ocorram. (GALILEU, 2021). 

Para Santos (2018, p.1): 

 
É de grande visibilidade que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
fazem parte da vida cotidiana dos alunos, contudo, perante este novo e mutável 
contexto, há novas exigências no que tange a modificações substanciais no cenário 
educacional. Do ponto de vista pedagógico-didático, existe neste cenário uma 
gama de equipamentos eletrônicos disponíveis e prontos para inserir a tecnologia 
na educação imbricando à questão dos multiletramentos, por outro lado, a 
educação vem enfrentando inúmeros desafios, concernentes, especialmente, às 
suas práticas pedagógicas e sua estrutura curricular, além disso, conta-se ainda 
com o desafio concernente à forma de utilização desses equipamentos 

 

De acordo com Amanda Neto (2021) no balanço global das empresas e da 

população, a longo prazo, a automação gera empregos, renda e produção. Grande parte da 

questão da relação automação e desemprego é que os novos empregos exigem mais 

qualificação e competências específicas que as funções substituídas pelas máquinas exigiam. 

Para os colaboradores do Jovensgenios (2021) quando falamos em automatização 

de processos, especialmente os escolares, é possível apontar uma série de vantagens das quais 

a sua escola ou curso pode usufruir ao utilizar um sistema de gestão escolar, por exemplo: 
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 fim dos erros manuais; 

 aumento de produtividade; 

 corte de custos operacionais;  

 maior controle por parte dos gestores;  

 aumento da satisfação dos clientes;  

 integração entre todos os setores; 

 dados seguros armazenados na nuvem. 

 

Embora muitas instituições de ensino realizem grandes esforços para captar e reter 

alunos, várias ainda têm outras dificuldades, como a falta de controle sobre a evasão escolar, 

processos que dificultam atividades como a realização de matrículas, entre outras. É comum 

que problemas como esses compliquem o gerenciamento educacional, acarretando baixa 

conversão de alunos e erros sistemáticos que podem comprometer as finanças da instituição. 

A automatização do sistema de gestão é um trabalho árduo, mas que apresenta vantagens 

como: 

 
 alternativas que integram processos e departamentos; 

 análises gerenciais e do desempenho educacional; 

 motivação dos professores por terem seus processos mais automatizados; 

 transparência de dados como frequência dos alunos e aceitação dos planos de aula; 

 progressão dos processos institucionalizados etc. (GENERA, 2018). 

 

Todos esses fatores, segundo colaboradores da GENNERA (2018) no seguimento 

da Inteligência para Gestão Educacional podem ser superados com auxílio de softwares de 

gestão, que ajudam a reduzir custos operacionais, automatizar processos e reverter situações 

como a inadimplência, o que facilita a tomada de decisão e descomplica os atendimentos. 

Segundo colaboradores da Digisystem (2021) a automatização de processos é uma 

grande aliada para empresas que precisam executar de forma rápida e eficiente os processos 

repetitivos, obtendo melhores experiências para usuários de negócio e clientes finais. 

Para Rios (2028) a automação escolar significa melhorar o serviço oferecido e é uma 

garantia de mais tempo para desenvolver um ensino de qualidade. Isso acontece porque, com 

o uso das ferramentas certas, você otimiza o trabalho da sua equipe, melhora os processos e 

economiza tempo e dinheiro. Como vantagens do uso da automação nas escolas podemos 

citar: 
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 Otimização de processos; 

 Mais tempo para atividades relevantes; 

 Melhora a experiência dos pais com a escola; 

 Facilita emissão de documentos e boletins; 

 Aumenta a produtividade; 

 Os dados ficam seguros, armazenados na nuvem; 

 Reduz gastos operacionais;  

 Elimina os erros manuais; e, 

 Dá total controle da sua instituição. 

 

A automação escolar envolve a aplicação de tecnologias, métodos, procedimentos 

altamente especializados e ferramentas digitais para agilizar processos e aumentar a eficiência 

do negócio, sempre apostando na redução da interferência humana durante a caminhada. 

Sua implementação está diretamente associada à otimização de recursos e tarefas em prol de 

melhorias em toda a cadeia produtiva. (DOCUSIGN, 2018). 

Para BEHRENS (1999, p. 392)) “A instrumentalização do 'aprender a aprender' 

acompanha o profissional e abre caminho para acessar a universalização da conquista da 

ciência e das técnicas. 

Segundo Ferreira e Câmara (2019, p. 276) “O uso da automação, além de promover 

novas formas de aprender, permite aos alunos terem uma postura mais crítica no processo 

de seu desenvolvimento escolar”. 

 

Com a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação a 
gestão da escola e os professores podem utilizar métodos que desperte o interesse 
dos discentes na participação das atividades propostas visto que tais instrumentos 
os motivam a buscarem informações e ampliam seus conhecimentos. Portanto o 
uso adequado da automação na educação aprimora as práticas e contribuí com 
um melhor desenvolvimento dos alunos com uma educação mais dinâmica e com 
inúmeras possibilidades na construção do conhecimento, produção e 
aprendizagem. (SOUZA, 2022, p. 21.). 

 

 

Para Melo (2015) o uso de práticas inovadoras significam redimensionar as práticas 

de ensino inventando novos usos para as tecnologias disponíveis, também, instrumentos e 

ferramentas alternativos para fazer frente à indisponibilidade das TIC. A utilização dos 

instrumentos tecnológicos não combina com a visão tradicional da educação – centralizada 

no docente, que tem a memorização como forma mais adequada de aprendizagem. 
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Reconhecer a importância e os desafios da automação na Gestão da Escolar e 

Coordenação Pedagógica segundo Rios (2019) é necessário ter uma visão estratégica para 

investir nas ferramentas certas. Inserir a automação na gestão escolar é um passo muito 

importante para a profissionalização dos processos da sua escola e para a garantia de maior 

eficiência. A gestão financeira fica mais assertiva, as famílias se engajam mais e as decisões 

são tomadas com base em dados reais. Com a automação dos processos na escola é possível 

ter uma visão global da sua instituição, unindo os setores acadêmico, pedagógico, financeiro 

e de captação. Além disso, facilita o pagamento das mensalidades, reduz a inadimplência, 

gerencia o processo de captação, emite documentos e boletins em poucos cliques, de 

qualquer lugar, porque o sistema é on-line. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Indubitavelmente, a automação têm transformado a rotina das escolas, 

especialmente em alguns setores estratégicos. Exatamente por isso a gestão fica mais 

dinâmica e assertiva, possibilitando a comunidade interagir mais com decisões tomadas com 

base em dados reais. 

Com a automação dos processos na escola é possível ter uma visão global da sua 

instituição, unindo os setores acadêmico, pedagógico, financeiro e de captação. Além disso, 

facilita o pagamento das mensalidades, reduz a inadimplência, gerencia o processo de 

captação, emite documentos e boletins em poucos cliques, de qualquer lugar, porque o 

sistema é on-line. 

A partir do exposto, podemos concluir que a automação em processo inovador que 

redimensiona as práticas de gestão na escola, combinando uma visão tradicional como uma 

visão global estratégica o que permite, além de facilitar o trabalho da equipe, as famílias ficam 

satisfeitas com a agilidade do processo, não se gastando papel e os erros humanos serão 

reduzidos a zero. 

A importância e os desafios da automação na Gestão da Escolar e Coordenação 

Pedagógica, além de modernizar a gestão da escola otimiza os processos, possibilitando o 

uso de diversas ferramentas, como ensino à distância, metodologia ativas, dentre outras 

atividades. 
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RESUMO 

O empreendedorismo sustentável, sinônimo de conscientização e 
responsabilidade ambiental, tem se destacado nos últimos anos e 
se propagado por diversos setores econômicos. Conhecer a 
evolução histórica e os motivos que levam as empresas a adotar 
essa prática constitui-se no passo inicial para entender o momento 
atual de algumas iniciativas empresariais. O Empreendedorismo 
sustentável, através do estudo dos vários ambientes onde a 
empresa está inserida, constitui-se em uma maneira de aumentar as 
chances de êxito dos mesmos. Para as organizações com propostas 
sustentáveis, adotar medidas sustentáveis representa o desafio de 
operar com práticas ambientais adequadas sem deixar de ofertar 
qualidade, conveniência e preço adequado aos consumidores. Por 
fim, conclui-se que praticar o empreendedorismo sustentável é 
importante não somente por parte da população, mas também 
pelos agentes que desempenham papeis no desenvolvimento de 
qualquer sociedade, como os empreendedores, da importância do 
desenvolvimento sustentável e do respeito ao meio ambiente. Tais 
ações refletem a longo prazo, já que ao adotar essa prática, se 
investe na renovação de recursos naturais, pensando no futuro 
comum e nas gerações que virão. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sustainable entrepreneurship, synonymous with environmental 
awareness and responsibility, has stood out in recent years and has 
spread to several economic sectors. Knowing the historical 
evolution and the reasons that drive companies to adopt this 
practice is the initial step to understand the current moment of 
some business initiatives. Sustainable entrepreneurship, through 
the study of the various environments where the company is 
inserted, constitutes a way to increase the chances of success of 
them. For organizations with sustainable proposals, adopting 
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sustainable measures represents the challenge of operating with 
adequate environmental practices while offering quality, 
convenience and adequate price to consumers. Finally, it is 
concluded that practising sustainable entrepreneurship is 
important not only for the population, but also for the actors who 
play a role in the development of any society, such as 
entrepreneurs, the importance of sustainable development and 
respect for the environment. Such actions reflect in the long term, 
since by adopting this practice, one invests in the renewal of natural 
resources, thinking about the common future and the generations 
to come. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo a humanidade tem consumido mais recursos naturais do que a 

Terra consegue repor, o que tem trazido sérias consequências para a natureza em geral. 

Felizmente, em contraponto, existe um grande número de pessoas que pensam em mudar, 

ou pelo menos reduzir, os resultados desse processo através de ideias inovadoras e 

sustentáveis. 

Nas últimas décadas os indivíduos se tornaram cada vez mais conscientes da 

necessidade de proteger o meio ambiente, a condição de vida para as gerações futuras. Mas, 

apesar de numerosas comissões e grandes eventos internacionais, poucas medidas concretas 

foram implementadas nesse sentido; em resumo, pouco se agiu para tornar, de fato, o modo 

de vida da população mais ecológico. 

É nesse ponto que nos damos conta de que o empreendedorismo está no coração 

de tudo o que acontece ou não acontece em uma sociedade. Empreendedorismo está 

associado à inovação e ao crescimento, mas o grande desafio é combinar o 

empreendedorismo com a inovação e o desenvolvimento sustentável, ou mesmo 

decrescimento, pois o crescimento econômico nos moldes atuais não é sustentável. 

Com o objetivo de conscientização e responsabilidade ambiental, uma nova 

modalidade de empreendedorismo tem se destacado nos últimos anos e ganhado cada vez 

mais espaço em diversos setores: o empreendedorismo sustentável. O conceito está atrelado 

às empresas que implementam medidas que conciliam a preservação do planeta com avanços 

tecnológicos e qualidade de vida das pessoas, e similarmente, elas sempre estão preocupadas 

com fatores sociais e ambientais. 

O presente estudo visa discorrer sobre esse novo tipo de visão empreendedora, 

estabelecendo inicialmente a sua evolução histórica e abordando os diversos tipos de 
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empreendimentos sustentáveis. A pesquisa propõe uma tipologia que considera três tipos de 

indicadores: o nicho da sustentabilidade que é explorado, a motivação para a incorporação 

da sustentabilidade e a utilização ou não dos pressupostos da responsabilidade social 

empresarial pela empresa nascente. 

Outro assunto analisado trata da gestão ambiental de empreendimentos e das várias 

etapas necessárias à sua compreensão, tanto no âmbito global, quanto local.  

Por fim, apresenta-se uma discussão sobre a importância das políticas públicas 

voltadas ao apoio do empreendedorismo sustentável. Nesse caso, foram ainda elencadas 

algumas das principais iniciativas, conjuntos de programas e aparatos legais fomentados em 

âmbito federal, estadual e municipal para assegurar direitos e apoiar quem está entrando 

agora no universo do empreendedorismo. 

 

2 EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 

 
De acordo com Nascimento, L. (2012) a ideia de sustentabilidade ganha corpo e 

expressão política na adjetivação do termo desenvolvimento, fruto da percepção de uma crise 

ambiental global. Essa percepção percorreu um longo caminho até a estruturação atual, cujas 

origens mais recentes estão plantadas na década de 1950, quando pela primeira vez a 

humanidade percebe a existência de um risco ambiental global: a poluição nuclear. 

Em 1972, na Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações 

Unidas - ONU, foram colocados face a face países desenvolvidos e não desenvolvidos. Nesse 

momento reconheceu-se o relacionamento entre os conceitos de conservação ambiental e 

desenvolvimento industrial; foram discutidos os efeitos causados pela falta de planejamento 

na utilização de recursos naturais e se estabeleceram critérios claros de poluição, pobreza e 

ecodesenvolvimento. (DIAS, 2017). 

Para Oliveira (2012), o conceito de desenvolvimento sustentável foi consagrado em 

1987, com o lançamento do relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que levou 

o nome da primeira-ministra da Noruega, Brundtland. O Relatório Brundtland - "Our Commom 

Future" (Nosso Futuro Comum) passou a utilizar o termo desenvolvimento sustentável, 

conceituando-o como a forma utilizada para suprir as necessidades humanas atuais, sem 

comprometer a sobrevivência das gerações futuras. 

Em 1989, a Assembleia das Nações Unidas aprovou a convocação da Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 1992, a conhecida Rio-92. 
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Nesse importante evento, o conceito de desenvolvimento sustentável foi definitivamente 

incorporado como um princípio orientador de ações. (NASCIMENTO, E., 2012). Para 

Veiga (2010), os frutos mais evidentes da Rio-92 foram a criação da Convenção da 

Biodiversidade e das Mudanças Climáticas, que redundou no Protocolo de Kyoto, a 

Declaração do Rio e a Agenda 21. A Declaração do Rio segue a mesma linha das decisões da 

Conferência de Estocolmo, relacionando meio ambiente e desenvolvimento, por meio da 

boa gestão dos recursos naturais, sem comprometimento do modelo econômico vigente. 

A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também chamada de 

Rio+10, ocorrida em 2002, em Joanesburgo, África do Sul, reconheceu que ele é construído 

sobre três pilares interdependentes e que se suportam mutuamente: desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. (BRASIL, 2021). 

Para Pinto (2018) “O empreendedorismo sustentável está relacionado às empresas 

que implementam medidas que conciliam a preservação do planeta com avanços 

tecnológicos e qualidade de vida das pessoas, e similarmente, elas sempre estão preocupadas 

com os fatores sociais e ambientais”. 

Desse modo, um empreendimento sustentável é capaz de realizar suas atividades e 

contribuir com o desenvolvimento sustentável do macro sistema social e ambiental do qual 

faz parte. (BOSZCZOWSKI; TEIXEIRA, 2012). 

 

2.1 Tipos de empreendedorismos sustentáveis 

 

Em relação aos diversos tipos de empreendimentos sustentáveis, Borges et al. 

(2014), propuseram uma tipologia que considera três tipos de indicadores, são eles: 

 
a) o nicho da sustentabilidade que é explorado, se ambiental ou social; 

b) a motivação para a incorporação da sustentabilidade, se a mesma foi objetivo do 

empreendedor ao criar o negócio ou apenas um meio utilizado para realizar 

ganhos financeiros; e 

c) a utilização ou não dos pressupostos da responsabilidade social empresarial pela 

empresa nascente. 

 

O Quadro 1 mostra os indicadores e os tipos de empreendedorismos sustentáveis 

possíveis. 
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Quadro 1 - Tipos de empreendedorismos sustentáveis 

Indicador Tipo 

Nicho da sustentabilidade explorado 
Negócio ambiental 
Negócio social 

Papel da sustentabilidade 
Sustentabilidade como meio 
Sustentabilidade como objetivo 

Uso da responsabilidade social empresarial Com responsabilidade social empresarial 
Sem responsabilidade social empresarial 

 
Fonte: Borges et al. (2014). 

 

Dentre os negócios derivados do Nicho Ambiental estão aqueles ligados a estilos 

de vida alternativos, como autossuficiência, produção de alimentos orgânicos, movimentos 

de “slow food”, reciclagem de resíduos pós-consumo e artesanato natural. Esses exemplos de 

movimentos da sociedade representam várias iniciativas de produtores, consumidores ou 

cidadãos ecoconscientes no sentido de internalizar, minimizar ou se antecipar às 

externalidades ambientais, o que resulta na introdução de uma nova categoria de produtos e 

serviços ecologicamente amigáveis. 

Para Borges et al. (2014), as ações sustentáveis de cunho ambiental ou social podem 

ser o meio ou o objetivo do empreendedor. Para uns, o objetivo principal com o 

empreendimento é o lucro, e a exploração de um negócio social ou ambiental é o meio 

utilizado para isso. Para outros, o objetivo é colaborar para o desenvolvimento sustentável, 

e o lucro proporcionado pelo negócio é apenas um meio de manter uma empresa e um estilo 

de vida compatíveis com os valores da sustentabilidade. 

O papel das empresas hoje em dia mudou. O impacto de suas atividades é muito 

mais amplo, o que requer uma revisão sobre como o conceito de responsabilidade social e 

ambiental é colocado em prática. Mais atores fazem parte dessa rede de impacto, desde 

fornecedores indiretos à comunidade na região onde a empresa atua. Este movimento, que 

nasce de uma mudança de consumo das novas gerações, mas também do esgotamento dos 

recursos naturais, acaba propondo que um negócio, seja ele nascente ou já existente, pense 

de maneira constante como inovar a responsabilidade social e ambiental. Em menor ou maior 

escala, uma empresa exerce influência em atores internos e externos. Com o objetivo de lhes 

trazer o bem-estar, a responsabilidade social e ambiental vem sendo utilizada como forma de 

equilibrar essa balança entre as ações para obter lucro e o que se faz para impactar 

positivamente a área em que opera. 

A responsabilidade social empresarial constitui-se em elemento adicional 

importante na criação de valor ambiental e social. Os empreendedores que desenvolvem um 
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negócio ambiental e social assumindo essas responsabilidades estão criando ainda mais valor 

para a sociedade. 

 

2.2 Planejando empreendimentos sustentáveis 

 
Nogueira e Brasil (2016) elencam os principais fatores para o sucesso de um 

empreendedorismo sustentável: 

 
a) uma liderança qualificada para conduzir a empresa na consecução dos objetivos 

econômicos, sociais e ambientais); 

b) a participação de gestores que atuem como agentes de mudança; 

c) dirigentes que busquem permanentemente inovações sociais e ambientais. 

 

Para o mesmo autor, a constante busca por mudanças sustentáveis no ambiente 

externo e o estímulo permanente ao aperfeiçoamento do empreendedorismo interno, 

traduzem-se como verdadeiras bases para o processo empreendedor sustentável. 

É importante ressaltar que um negócio sustentável é diferente de um negócio 

“verde”, ou “green”, do inglês, termo mais utilizado. Empresas “green” geram produtos que 

reduzem o impacto ambiental e social. Empresas sustentáveis são mais abrangentes, e suas 

ações tem início já na concepção do negócio, tornando-o sustentável no sentido de eliminar 

qualquer impacto ao planeta e às pessoas. (SEIFFERT, 2017). 

 

2.3 Os ambientes onde a empresa está inserida 

 

O ambiente ou meio ambiente conforme Camboim Neto (2008) é formado por 

inúmeros elementos favoráveis e/ou desfavoráveis à vida, como luz, calor, vento, chuva, 

condições edáficas (relativas ao solo) e a presença de outros seres vivos. Compreender essa 

relação é essencial para manter a harmonia e a diversidade nos sistemas ecológicos. 

Botelho, (2021) salienta que o ambiente é tudo que envolve a empresa, bem como 

tudo o que está além das fronteiras ou limites da organização. Pode-se caracterizá-lo como 

um espaço de intensa competição, dificuldades econômicas, mudanças tecnológicas, 

incertezas sobre políticas governamentais e outros fatores que ameaçam o seu futuro. 

Também podemos vê-lo como uma fonte de recursos e oportunidades de onde a organização 

extrai os insumos necessários ao seu funcionamento e subsistência, mas é também uma fonte 
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de restrições, limitações, coações, problemas, ameaças e contingências para a sua 

sobrevivência. 

Ainda para o autor o ambiente funciona como um campo dinâmico de forças que 

interagem entre si provocando mudanças e influências positivas e ou negativas nas 

oportunidades. Importante se faz que organização identifique e aprenda a comporta-se frente 

a essa multiplicidade de forças ambientais diferentes, de modo a saber aproveitar o embalo 

das forças favoráveis e a evitar o impacto das desfavoráveis para manter a sua sobrevivência 

e o seu crescimento. 

 

2.4. Gestão ambiental de empreendimentos 

 

Ao final do século XIX, por ocasião da Era Industrial, e posteriormente seguindo-

se ao século XX, quando aumentou grandemente a utilização e exploração descontrolada dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis, além da explosão demográfica, inicia-se 

também a partir daí, um longo período de conscientização sobre a necessidade de preservar 

o meio ambiente, garantindo a sustentabilidade, conforme explicitado por Sabbagh (2011). 

De acordo com Araújo (2010), na década de 60 já se evidenciava uma grande 

preocupação por parte da comunidade mundial sobre os limites do desenvolvimento do 

planeta, onde surgem grupos de discussões demonstrando os riscos da degradação ambiental 

por ações antrópicas. Com o lançamento do livro Primavera Silenciosa em 1962, da norte-

americana Rachel Carson, desencadeia-se o enorme processo de discussões sobre os efeitos 

das ações humanas em relação ao ambiente, sobre a perda da qualidade de vida em função 

do uso abusivo de produtos químicos, assim como dos efeitos junto aos recursos naturais, 

resultando numa forte pressão para que os governos atuassem de forma mais incisiva em 

relação às questões ambientais. 

Em termos de Brasil, somente no ano de 1965 promulgou-se a Lei Federal 4771/65 

que vem instituir o Código Florestal Brasileiro e posteriormente em 1967 cria-se a Lei 

5197/67 sobre a proteção da fauna e flora. 

De acordo com Andrade (2016), a década de 80 no Brasil foi marcada por vários 

acontecimentos relacionados à preocupação com o meio ambiente, principalmente no que 

diz respeito a regulamentações e legislações, entre as quais a aprovação da Lei 6.938/1981, 

tratando sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. No ano de 1986 o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA aprovou a Resolução n° 001/86 cujas normativas 
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estabeleciam as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), como um instrumental da Política 

Nacional do Meio Ambiente. Com a promulgação da atual Constituição Federal Brasileira 

em 1988, pode-se ver nela inserido pela primeira vez um capítulo exclusivamente sobre o 

meio ambiente e outros artigos afins. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio-92), iniciada em 03 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi considerada à 

época a maior conferência mundial sobre as questões ambientais e desenvolvimento 

econômico já realizado no mundo. Na ocasião, pela primeira vez, estadistas e representantes 

governamentais e não governamentais reuniam-se para discutir da sustentabilidade do nosso 

planeta. Dentre os documentos extraídos desta reunião, conforme a Agenda 21, destaca-se a 

Carta da Terra, a Declaração sobre Florestas, a Convenção sobre Diversidade Biológica e o 

Quadro Sobre Mudanças Climáticas. (ANDRADE, 2016). 

No ano de 2002, em Johannesburgo – África do Sul, ocorreu o segundo encontro 

ambiental da ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Rio +10). O evento visou discutir a utilização dos recursos naturais sem agredir 

o meio ambiente, avaliar os avanços durante os dez anos desde a Eco-92, assim como 

melhorar os mecanismos de implementação da Agenda 21, proposto por ocasião da Rio-92. 

(ALVES, 2019). 

Ainda segundo o mesmo autor, em junho de 2012, o Rio de Janeiro voltou a sediar 

um grande evento ambiental, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) objetivando discutir temáticas sobre a renovação do compromisso 

político com o Desenvolvimento Sustentável, assim como outras questões sociais e 

propostas de mudanças e aplicações dos recursos naturais do planeta. 

 

2.5. Políticas públicas voltadas ao empreendedorismo sustentável 

 

As políticas públicas são o resultado das iniciativas da sociedade e dos governos na 

busca de respostas a determinadas demandas sociais. Essas mediadas também podem servir 

para induzir a ação de pessoas que queiram empreender. Como exemplos temos os 

incentivos previstos no Plano Nacional de Turismo e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Nesses programas encontramos mecanismos de apoio aos empresários potenciais, o que 

permite a compreensão do que se pode entender como política pública. No caso específico 

dos empreendedores, as políticas públicas se tornam quase um imperativo, tendo-se em vista 
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os mais variados desafios que os mesmos encontram em mercados competitivos. Essas 

políticas públicas também podem ser necessárias em função de outros aspectos, como as 

assimetrias de informações e de poder que existem no mercado; assimetrias que, na ausência 

de políticas adequadas, podem desestabilizar e causar a falência de pequenos negócios. 

(SECCHI; COELHO; PIRES, 2020). 

O empreendedorismo deve merecer a atenção dos governos porque cria empregos, 

difunde conhecimentos práticos, forma novos profissionais, incentiva inovações e avanços 

tecnológicos, desenvolve produtos, gera concorrência e amplia o comércio internacional. 

(BORGES, 2014). 

As políticas governamentais de apoio aos empreendedores objetivam o aumento 

do nível da atividade empreendedora, e, além disso, estabelecem que o papel do governo e 

das instituições reguladoras é possibilitar o crescimento do empreendedorismo com o 

desenvolvimento de um ambiente propício favorável (BORGES et al., 2014). Apesar das 

lacunas ainda existentes com relação à efetividade dos serviços públicos no Brasil, esse 

ambiente propício aos negócios sustentáveis já está se formando em todo o país em 

decorrência das preocupações geradas com um novo modelo de desenvolvimento. Nesse 

sentido cada vez mais se torna urgente a adoção de processos produtivos mais eficientes e 

menos intensivos em recursos não renováveis. Como exemplo de iniciativa voltada para essa 

demanda temos o documento Visão Brasil 2050, elaborado pelo Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), tratando-se de um documento 

prospectivo que tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e quais os 

caminhos possíveis para alcançá-lo. (SECCHI; COELHO; PIRES, 2020). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Na prática da responsabilidade social empresarial pode tornar mais complexa a vida 

do empreendedor sustentável nascente. Este terá que compor os custos e dificuldades de 

implementação da responsabilidade social empresarial em um mercado que, apesar de 

receptivo aos produtos ambientais e sociais, prefere quase sempre produtos mais baratos ou 

que agreguem outros atributos. Alguns produtos verdes exigem recursos e tecnologias que o 

inviabilizam comercialmente. Daí a importância de um planejamento eficiente voltado à 

gestão desses empreendimentos. 
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Dessa forma, faz-se necessário que o empreendedor reconheça a importância da 

qualidade ambiental na gestão de seus negócios. Agindo dessa maneira, a empresa garante 

não só a melhoria do meio ambiente, mas também a qualidade de vida da população, além 

de assegurar sua competitividade em um mercado altamente globalizado.  

Na verdade, deve-se estar consciente de que raramente há crescimento sem 

inovação, podendo a mesma ser utilizada em prol da sustentabilidade, da mesma forma que 

ela sempre colaborou para o crescimento. 

Sendo assim, pode-se concluir que: praticar o empreendedorismo sustentável é 

importante não somente por parte da população, mas também pelos agentes que 

desempenham um papel no desenvolvimento de qualquer sociedade, como os 

empreendedores, daí a importância de se promover o desenvolvimento sustentável e o 

respeito ao meio ambiente. Tais ações apresentam reflexos a longo prazo, já que ao se adotar 

essa prática, investe-se na renovação de recursos naturais, pensando no futuro comum e nas 

gerações que virão. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre 
os ambientes virtuais de aprendizagem e sua importância para os 
tutores docentes. Discorrer sobre o crescente uso da tecnologia da 
informação como facilitadora do processo de ensino-
aprendizagem e promotora da ampliação do processo de educação 
a distância – EaD. Abordar as principais vantagens decorrentes da 
utilização de um ambiente virtual de aprendizagem - AVA. Nessa 
perspectiva, demonstrar que um AVA se constitui no principal 
instrumento mediador em um sistema Educação a Distância, ao 
combinar possibilidades inéditas de interação mediatizada entre 
professor/aluno e aluno/aluno. Promover uma análise sobre a 
importância da participação de professores e tutores na Educação 
a Distância como agentes essenciais da promoção da 
aprendizagem. Nesse contexto, conclui-se que cabe ao tutor a 
observância e o cumprimento de quatro funções básicas, sendo elas 
a função pedagógica, a função gerencial, a função técnica e a função 
social. Diante dessas funções, entende-se que o tutor é um 
educador que estabelece um diálogo, sugere, instiga e detém grande 
responsabilidade pelo sucesso de um curso EaD, pois ao se fazer 
presente mesmo estando distante gera um maior crescimento e 
motivação para continuidade e conclusão dos cursos. 
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instrument in a Distance Education system, by combining 
unprecedented possibilities of mediatized interaction between 
teacher/student and student/student. Promote an analysis on the 
importance of the participation of teachers and tutors in Distance 
Education as essential agents in the promotion of learning. In this 
context, it is concluded that it is up to the tutor to observe and 
fulfill four basic functions, these being the pedagogical function, 
the managerial function, the technical function and the social 
function. Given these roles, it is understood that the tutor is an 
educator who establishes a dialogue, suggests, instigates and holds 
great responsibility for the success of an Ead course, because to be 
present even being distant generates a greater growth and 
motivation for continuity and completion of the courses. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão 

separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação. 

A educação à distância - EaD encontra-se atualmente  regulamentado pelo decreto 

nº 9.057/2017, como uma  modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas 

por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.  

A educação a distância pode ser compreendida como o processo planejado de 

ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual professores e alunos não estão 

fisicamente presentes num mesmo local, mas espacial e temporalmente separados. Ao longo 

do tempo, a EaD utilizou diferentes tecnologias, de acordo com os recursos disponíveis em 

cada geração: correspondência, rádio/televisão, teleconferência e ambiente interativo.  

Os avanços tecnológicos têm possibilitado a ampliação do processo de educação à 

distância, o que tem propiciado o acesso à informação a qualquer tempo e vencido as 

dificuldades impostas pelo espaço geográfico. 

Com o desenvolvimento da internet e a popularização do uso do computador, 

surgiram diversas ferramentas para auxiliar a criação e a oferta de cursos mediados por essas 

tecnologias, tais como os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). 
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O ambiente virtual de aprendizagem surge da necessidade de se utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação - TIC de modo a permitir o intercâmbio de 

experiências e informações entre vários parceiros no processo de ensino. 

O uso da tecnologia da informação, como facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem, também pode ser observado no ensino presencial, que cada vez mais tem 

buscado novas formas de garantir a formação adequada de seus alunos. É consenso entre 

vários autores que será cada vez menos pertinente esta distinção entre educação presencial e 

à distância, já que as formas de ensino mais clássicas estão se integrando progressivamente 

ao uso das redes de telecomunicação e dos suportes de multimídias interativos. Os olhares, 

neste momento, concentram-se nos aspectos que promovam o alcance de novos patamares 

de qualidade para os cursos superiores ministrados levando em consideração esta nova 

realidade. 

Importante ressaltar que o processo de EaD exige que o professor assuma um 

comportamento diferenciado em relação ao que dele se espera na educação convencional. O 

professor / tutor aparece como um elemento chave no processo ensino / aprendizagem, por 

isso, faz-se necessário estudar seu papel, sua função e sua prática como mediador desse 

processo. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre 

os ambientes virtuais de aprendizagem e a sua importância para docentes e tutores.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 
Para Santos (2003), o que determina um AVA é o processo de comunicação em 

rede entre seres humanos, a partir de interfaces digitais, na qual todo e qualquer informação 

pode ser produzida e socializada dentro e também através do ciberespaço. A partir desse 

conceito, sites, blogs, fóruns, assim como, ambientes interativos 3D e comunidades virtuais, 

são considerados AVAs.  

Na concepção de Valentini e Soares (2005), um AVA é um espaço social, 

constituído de interações cognitivo-sociais sobre, ou em torno de, um objeto de 

conhecimento, no qual as pessoas interagem mediadas pela linguagem da hipermídia visando 

o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, entendem que um AVA está relacionado 

ao desenvolvimento de condições, estratégias e intervenções de aprendizagem num espaço 

virtual na web, organizado de tal forma que propicie a construção de conceitos, por meio da 

interação entre alunos, professores e objetos de conhecimento.  
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Dillenbourg (2000) entende que não é qualquer site ou ambiente 3D que pode ser 

chamado de AVA. Existem algumas características importantes, que segundo o autor, 

precisam ser observadas, tais como: se o espaço no qual a informação será disponibilizada 

foi concebido para tal; deve haver interações educacionais no ambiente; as informações, ou 

o espaço social, devem ser explicitamente representadas, quer por textos ou por imagens 3D; 

deve existir a participação dos alunos que se tornam co-construtores do ambiente; e o 

ambiente deve integrar múltiplas tecnologias e abordagens pedagógicas. 

Na visão de Okada e Santos (2004), os ambientes virtuais de aprendizagem podem 

ser divididos em três tipos: instrucional, interativo e cooperativo. O ambiente instrucional é 

centrado no conteúdo, que também pode ser impresso, e no suporte tutorial feito por 

monitores que, geralmente, não são os autores. A interação é mínima e a participação online 

do estudante é praticamente individual.  De acordo com os referidos autores, esse ambiente 

é o mais comum e representa o tradicional curso instrucionista onde a informação é 

transmitida como na aula expositiva presencial.  

Ainda segundo os mesmos autores na construção do ambiente interativo a 

participação se faz essencial. Aqui os materiais são desenvolvidos no decorrer do curso a 

partir das opiniões e reflexões dos participantes. O desenvolvimento das atividades pode ser 

organizado de acordo com temas de interesse e profissionais externos podem ser convidados 

para conferências. Por último, o ambiente cooperativo, que é caracterizado pelo objetivo de 

trabalho colaborativo e participação online, ocorre muita interação entre os participantes, 

construção de pesquisas, descobertas de novos desafios e soluções. 

Um AVA, desse modo, seria o principal instrumento mediador num sistema de 

EaD que combina possibilidades inéditas de interação mediatizada (professor/aluno e 

aluno/aluno) e de interatividade com materiais de boa qualidade e grande variedade, 

utilizando diversas ferramentas, tais como: emails, listas e grupos de discussão, conferências, 

sites e blogs, nos quais textos, hipertextos, vídeos, sons e imagens estão presentes, reunindo 

a flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no espaço (BELLONI, 

2008). 

Para Ribeiro, Mendonça e Mendonça (2007), apesar da frequente associação do 

AVA à EaD, também é possível sua utilização como suporte para o ensino presencial. A 

verdade é que os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em atividades 

presenciais, possibilitando aumentar as interações para além da sala de aula; em atividades 
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semipresenciais e nas atividades à distância, oferecendo suporte para a comunicação e troca 

de informações e interação entre os participantes.  

Conforme Moraes (2002), em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre 

os participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna possível a 

troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação”. O uso do AVA oferece 

as seguintes vantagens: 

 

 a interação entre o computador e o aluno; 

 a possibilidade de se dar atenção individual ao aluno; 

 a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim como 

a sequência e o tempo; 

 a apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, 

estimulando e motivando a aprendizagem; 

 a possibilidade de ser usada para avaliar o aluno. 

 

Em todo esse processo de uso do AVA importante se faz discutir a importância do 

profissional ou docente que atua na modalidade EAD, o qual é identificado não como um 

mero professor de uma disciplina, ou um simples profissional de um curso técnico, e sim 

como: professor formador, realizador de cursos, pesquisador, tutor, tecnólogo educacional, 

professor recurso e monitor, permitindo a percepção da existência de uma complexidade de 

funções. 

Belloni (2001, apud Sousa, Neto e Sousa, 2021) discorre sobre as forças de atuação 

do professor na EAD. No entendimento do mesmo, o professor deve estar preparado para 

exercer os seguintes e importantes papéis: 

 

 professor formador: orienta o estudo e a aprendizagem, sendo correspondente à 

função pedagógica do professor no ensino presencial; 

 professor conceptor e realizador de cursos e materiais – prepara os planos de estudo, 

currículos, etc.; 

 professor pesquisador: pesquisa e se atualiza em várias disciplinas e metodologias de 

ensino/aprendizagem, reflete sobre sua prática pedagógica… 

 professor tutor: orienta o aluno em seus estudos de acordo com as disciplinas de sua 

responsabilidade, em geral participa das atividades de avaliação; 
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 professor tecnólogo educacional: especialista em novas tecnologias, função nova, é 

responsável pela organização pedagógica dos conteúdos, adequação aos suportes 

técnicos a serem utilizados na produção dos materiais, assegurar integração entre a 

equipe técnica e pedagógica; 

 professor recurso: esta função poderá ser exercida também pelo tutor, ele assegura 

uma espécie de “balcão” de respostas a dúvidas com relação aos conteúdos de uma 

disciplina ou questões relativas à organização dos estudos e das avaliações; 

 professor monitor: muito importante em certos tipos de EAD, especialmente em 

ações de educação popular com atividades presenciais de exploração de materiais em 

grupos de estudo. O monitor coordena e orienta esta exploração, é uma função de 

caráter mais social que pedagógico, sendo formada uma pessoa da própria 

comunidade para exercer esta função. 

 

Da análise dessas condutas descritas por Belloni (2001) verifica-se a complexidade 

da função do professor nas atividades que envolvem os cursos de EAD, demonstrando a 

importância do mesmo não perder a sua identidade de professor, mas ao mesmo tempo 

entender a oportunidade que se mostra em desenvolver suas dimensões na atuação docente, 

enquanto pedagógica, tecnológica e didática. 

Existem duas abordagens pedagógicas na educação a distância: o modelo 

autoinstrucional e o colaborativo. Azevedo (2000) diferencia os dois modelos pedagógicos 

na EAD, afirmando que o primeiro se fundamenta na ideia de que a transmissão de 

informação é a base da educação. Neste caso o aluno aprende aquilo que lhe é ensinado a 

partir de um foco de transmissão, entrando em contato com o professor para retirar eventuais 

dúvidas. O modelo colaborativo segue o princípio de que a interação e o diálogo entre alunos 

e professores é o essencial para o processo educativo, ou seja, o aprendizado ocorre através 

da construção coletiva a partir do questionamento, problematização, discussão, apresentação 

de dúvidas e troca de informações. 

Em qualquer das abordagens pedagógicas existentes, a figura do professor/tutor se 

faz importante. No que diz respeito à tutoria, Silva, Melo e Campos (2014) comentam que 

ela transcende o papel do professor como repassador de informações e conhecimento, ou 

seja, o detentor do conhecimento cujos alunos são meros receptores, dando espaço para uma 

atuação mais abrangente, a de um ser organizador, dinamizador e orientador da construção 

do conhecimento do aluno, estimulador da autoaprendizagem, assim ele age como parceiro 
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e facilitador do aluno e as interações entre eles geram trabalhos em conjunto e resultados 

satisfatórios. 

Para Moran, Masetto e Behrens (2000), a mediação é caracterizada pelo 

comportamento do professor/tutor de facilitador e orientador da aprendizagem. Consiste 

em estabelecer uma espécie de ponte entre o aprendiz e os conhecimentos a serem 

construídos. 

É dentro desse contexto que o educador passa a atuar de forma diferenciada do que 

se conhece tradicionalmente, ao promover uma aprendizagem cooperativa, mediando a 

construção do conhecimento, incentivando a participação, o compartilhamento de ideias, 

bem como acompanhando e orientando os alunos. 

Em relação aos autores acima citados, o que se nota é uma convergência de 

pensamentos em relação à atividade do professor/tutor, no sentido em que este, mesmo não 

estando perto fisicamente, estabelece uma conexão, orientando o desenvolvimento das 

habilidades e competências do aluno, gerenciando este processo dinâmico de modo contínuo 

com base no plano pedagógico do curso, com vistas a proporcionar ao aluno uma rica 

aprendizagem. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A atividade de educação a distância tem-se consolidado a cada dia como modalidade 

educativa, aliada à evolução e desenvolvimento das tecnologias e metodologias que tem 

contribuído significativamente para democratização do ensino. Esses avanços tecnológicos 

vieram para garantir maior eficácia na atuação do professor, do gestor e principalmente do 

aluno, fortalecendo o ensino e proporcionando melhores resultados na aprendizagem. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são parceiros nesse processo de troca de 

conhecimento graças aos valiosos recursos de interação disponíveis. Importante que se 

compreenda que os AVAs e suas ferramentas são instrumentos que auxiliam o professor em 

sua prática de ensino e aprendizagem, e que estes não o substituem, mas o complementam 

no sentido de serem mais um recurso disponível no auxílio à transmissão de conhecimentos. 

Nesse contexto, o papel da tutoria se faz presente de modo a orientar e facilitar o 

ensino e aprendizagem dos alunos, com vistas a proporcionar um ambiente favorável à 

construção do conhecimento. Desse modo, pode-se dizer que a mediação da tutoria busca a 

promoção da cooperação e colaboração, onde individualmente ou de modo coletivo, os 

alunos podem contribuir com o desenvolvimento uns dos outros. 
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Conforme abordado anteriormente, conclui-se que cabe ao tutor a observância e 

cumprimento de quatro funções básicas, sendo elas a função pedagógica, a função gerencial, 

a função técnica e a função social. Diante dessas funções, entende-se que o tutor é um 

educador que estabelece um diálogo, sugere, instiga e detém grande responsabilidade pelo 

sucesso de um curso EaD, pois ao se fazer presente mesmo estando distante, gera um maior 

crescimento e motivação para a continuidade e conclusão dos cursos. 
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RESUMO 

A mediação é um procedimento não adversarial em que duas ou 
mais pessoas, com o apoio de um terceiro imparcial e capacitado, 
buscam através do diálogo a resolução de um conflito. O conflito 
está ligado ao desacordo, discórdia, divergência, dissonância, 
controvérsia ou antagonismo. Percebe-se que para ocorrer o 
conflito, é necessário, além da diferença de objetivos e interesses, 
haver uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas. 
A palavra conflito significa: profunda falta de entendimento entre 
duas ou mais partes. Diante do exposto, objetivou-se analisar a 
mediação comunitária como instrumento de transformação social, 
mostrando alternativas viáveis, práticas e céleres para resolução de 
conflitos, traduzindo assim uma nova percepção jurídica. A 
pesquisa buscou fundamentar conceitos e história da mediação 
mundial e local resgatando a importância do papel do mediador. 
Nesta oportunidade foi utilizada pesquisa bibliográfica, pois não 
tínhamos o intuito de representar, e sim fazer uma breve 
compreensão sobre o tema. Neste aspecto, conclui-se que a 
mediação não desafoga o judiciário e sim oportuniza as pessoas de 
perceberem a importância do outro, como agente transformador, 
e que o empoderamento dos mediados atuando como agente 
transformador na realidade social, incentivando-os à discussão e 
esclarecimentos do direito na comunidade que está inserido. A 
mediação é um processo que busca a melhor maneira de gerenciar 
e resolver um conflito, pois o meio judicial vem sendo visto como 
último recurso a ser buscado, antes mesmo da solução e até mesmo 
antes da busca de advogados. 
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Mediation is a nonadversarial procedure in which two or more 
persons, with the support of an impartial and empowered third 
party, seek through dialogue the resolution of a conflict. The 
conflict is linked to disagreement, discord, divergence, dissonance, 
controversy, or antagonism. It is understood that in order for the 
conflict to occur, it is necessary, in addition to the difference of 
objectives and interests, to have a deliberate interference of one of 
the parties involved. The word conflict means: deep lack of 
understanding between two or more parties. In view of the above, 
the objective was to analyze community mediation as an 
instrument of social transformation, showing viable, practical and 
rapid alternatives for conflict resolution, thus translating a new 
legal perception. The research sought to substantiate concepts and 
history of world and local mediation, recalling the importance of 
the mediator’s role. In this opportunity bibliographic research was 
used, because we did not intend to represent, but to make a brief 
understanding on the subject. In this respect, it is concluded that 
mediation does not challenge the judiciary, but allows people to 
perceive the importance of the other, as a transforming agent, and 
that the empowerment of mediated acting as a transforming agent 
in social reality, encouraging them to discuss and clarify the law in 
the community that is inserted. Mediation is a process that seeks 
the best way to manage and resolve a conflict, because the judicial 
environment has been seen as a last resort to be sought, even 
before the solution and even before the search for lawyers. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A mediação consiste em um método não adversarial, onde um terceiro, capacitado, 

competente e imparcial, denominado mediador, auxilia as partes envolvidas no conflito, a 

encontrarem uma solução para a controvérsia, fazendo-as entender o real conflito existente. 

O conflito, foco da mediação, está ligado ao desacordo, discórdia, divergência, 

dissonância, controvérsia ou antagonismo. Percebe-se que para ocorrer o conflito, é 

necessário, além da diferença de objetivos e interesses, haver uma interferência deliberada de 

uma das partes envolvidas. Então isoladamente, a palavra conflito significa: profunda falta 

de entendimento entre duas ou mais partes. 
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A democracia na comunicação traduz-se pela existência concreta de condições de 

diálogo entre os agentes em interação, que lançam mão dos recursos do mundo da vida para 

tematizar suas questões e produzir os consensos possíveis 

O Conflito pode ser aproveitado como oportunidade para a solução de problemas 

quando as pessoas não estão preparadas para lidar com eles, e muitas vezes podem ser 

transformados em confronto, violência. 

O conflito faz parte do processo de evolução dos seres humanos e é mais que 

imprescindível ao crescimento e desenvolvimento de qualquer sistema político, social, 

familiar e organizacional. 

O conflito se instaurará no individuo, após seu nascimento, aumentando 

gradativamente de acordo com as relações e o ambiente em que ele se encontra, fomentado, 

obviamente pela crescente conscientização dos direitos individuais e coletivos. 

Com a mediação pode-se tratar o conflito como algo benéfico visto que propicia a 

mudança, o desenvolvimento e a mobilização em torno de objetivos comuns e individuais, 

favorecendo a evolução daqueles que estão efetivamente envolvidos neste. 

A mediação de conflito há muito tempo é utilizada em várias culturas no mundo, 

como a judaica, a cristã, a islâmica, a hinduísta, a budista, a confucionista e até as indígenas. 

Não é novidade em muitas nações, pois existem relatos sobre o seu emprego há cerca de 

3.000 a.C. na Grécia, bem como no Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos casos entre as 

Cidades – Estados. 

Para compreender o conflito como processo de evolução dos seres humanos 

focando na envolvendo a falta de entendimento entre duas ou mais partes, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica, com apoio de autores renomados na área, através de leituras em livros, 

artigos, anais de congressos e simpósios, sites, entre outros. 

Nesse aspecto, o objetivo desse estudo se concentrou em analisar a mediação, 

demostrando a viabilidade desse método como agente de transformação social além de 

possibilitar sua compreensão e suas dimensões, despertando de forma positiva as técnicas 

não adversarias de resolução de conflitos. 
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2 O CONFLITO E O PROCESSO DE ENTENDIMENTO 

 

2.1. Conceitos 

 
A palavra conflito está ligada ao desacordo, discórdia, divergência, dissonância, 

controvérsia ou antagonismo. Para que haja conflito, além da diferença de objetivos e 

interesses, deve haver necessariamente uma interferência deliberada de uma das partes 

envolvidas. Então isoladamente, a palavra conflito significa: 

 

Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes; choque, enfrentamento; 
discursão acalorada; alteração; aquele que ocorre quando dois ou mais indivíduos 
tem interesse sobre um mesmo objeto, do que se pode resultar uma ação judicial 
entre pessoas de direito privado (HOUAISS, 2001, p. 797). 

 

O conflito não é ruim em si mesmo. Ele pode ser aproveitado como oportunidade 

para a solução de problemas que estavam sendo” varrido para debaixo da cama”. O problema 

é que, quando as pessoas não estão preparadas para lidar com os conflitos, estes podem ser 

transformados em confronto, violência. 

A grande verdade é que o conflito faz parte do processo de evolução dos seres 

humanos e é mais que imprescindível ao crescimento e desenvolvimento de qualquer sistema 

político, social, familiar e organizacional. 

O conflito pode ocorrer no contexto do relacionamento entre duas ou mais pessoas 

ou entre duas ou mais partes, podendo se realizar entre pessoas ou entre grupos e/ou 

organizações. Pode ainda acontecer entre mais de duas partes ao mesmo tempo. 

Para Tzu (2016), em seu livro “A arte da guerra” o conflito é luz e sombra, perigo 

e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o 

obstáculo que se opõe a todos os conflitos contêm a semente da criação e da desconstrução. 

Em qualquer esfera da sociedade em que o homem se encontre, estará pronto a 

enfrentar disputas, guerras e revoluções em defesa do seu ponto de vista ou em defesa de 

objetivos comuns á sociedade da qual ele é parte integrante. 

A partir desse traço marcante do comportamento humano, originaram-se várias 

nações, religiões, a conquista aos direitos civis e a diplomacia. 

É mister dizer que o conflito é inerente a história da humanidade, visto que a cada 

contestação dos interesses individuais ou coletivos e a ameaça da não efetivação dos direitos, 

do cumprimento de pactos, da insatisfação pessoal onde aflora uma relação conflitante, 

também encontramos neste contexto, grande tendência as mudanças, ao crescimento e ao 

desenvolvimento dos sistemas político, social, familiar e organizacional. 
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O conflito verdadeiramente tem relevada importância no processo de evolução dos 

seres humanos. Constitui-se como fator da mudança social e como parte da dinâmica do 

consenso. Passando a ser visto como um aspecto funcional da sociedade e considerado uma 

relação social positiva, desde que a sua potencialidade negativa possa ser gerenciada de forma 

hábil e mantida sob controle. 

O conflito encontra-se presente em todas as relações e relacionamentos humanos, 

aumentando seus motivos e condições de complexidade ao longo da vida. 

O próprio nascimento constitui um exemplo de conflito no ciclo vital: há a 

tendência de se permanecer no conforto do útero materno mas, a própria evolução exige que 

se enfrente o desafio de vir à luz com todos os desconfortos que isto acarretará. À partir do 

nascimento, o conflito se instaurará no individuo aumentando gradativamente de acordo 

com as relações e o ambiente em que ele se encontra, fomentado, obviamente pela crescente 

conscientização dos direitos individuais e coletivos. 

Felizmente podemos tratar o conflito como algo benéfico visto que propicia a 

mudança, o desenvolvimento e a mobilização em torno de objetivos comuns e individuais, 

favorecendo a evolução daqueles que estão efetivamente envolvidos neste. 

Apesar de o termo conflito estar muitas vezes ligado a agressão. Sabe-se que, nem 

todo conflito é agressivo e sim fruto das divergências entre os indivíduos, onde a primazia é 

o antagonismo. 

Assim, gerenciado o processo conflitivo e possível levá-lo a extinção e/ou a 

construção de um novo diálogo entre as partes envolvidas, suscitando-lhes o desejo de serem 

protagonistas na busca de soluções que os satisfaçam, na resolução desses conflitos. 

O conflito verdadeiramente faz parte do processo de evolução dos seres humanos 

e é de relevante importância ao crescimento e desenvolvimento dos sistemas político, social 

familiar e organizacional. 

Considerando-se que foi a partir destes, e de suas consequências que surgiram 

nações, religiões, o direito à diplomacia e outras conquistas. Revelando que não obstante, o 

conflito seria algo ruim, pois a cada vez que os interesses coletivos ou individuais são 

ameaçados desencadeando um conflito em contrapartida gera mudanças e benefícios aos 

seres envolvidos. 

Por causa dos conflitos surgiram as nações, as religiões o direito a diplomacia. Isso 

revela que o conflito é inerente à história da humanidade que surge a cada vez que os 

interesses de uma pessoa grupo, organização ou nação estão ameaçadas. 
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Desde os primórdios de sua existência, o homem vive permanentemente imerso 

numa luta diária pela subsistência. Nessa caminhada avultam desafios inúmeros que 

terminam por tornar objetivo final de sua própria existência o ato de viver. 

 

2.2. As múltiplas dimensões do conflito 

 

A existência do conflito vem desde os primórdios da humanidade, sendo ele visto 

de forma positiva quando permitindo permite desenvolvimento e crescimento do individuo 

na esfera familiar, politica, organizacional. Para correta administração é importante que seja 

conhecida à causa para escolha do melhor método a ser utilizado. 

Nesse contexto, elencamos, de forma individualizada algumas particularidades do 

conflito: 

INTRAPESSOAL: são denominados também como intrapsíquicos e estão 

diretamente ligados ao indivíduo seus anseios, dúvidas, frustrações, expectativas e as decisões 

referentes a sua satisfação e realização pessoal. Envolve a tomada de decisões que 

influenciarão diretamente em sua vida, algumas vezes acarretando-lhes prejuízo e em outras 

gerando-lhes benefícios, impondo-lhes escolhas imediatas na resolução destas situações. 

Levando-o a imergir em uma situação conflitante, da qual ele só sairá, quando finalmente 

resolvê-las. 

Entre os conflitos intrapessoal, podemos citar: 

 

 Conflito atração – atração: O indivíduo encontra-se em situação de conflito, onde existe 

uma necessidade de decidir entre duas situações atraentes, tendo a ciência as duas não 

podem ser realizadas ao mesmo tempo. Esse tipo de conflito e o mais simples a ser 

solucionado, pois provavelmente optará pela alternativa mais fácil a ser alcançada ou a 

que trouxer mais vantagens. 

 Conflito atração – repulsão: O indivíduo está em situação onde precisa escolher entre 

duas opções desagradáveis, onde a falta de escolha será imposta uma das situações 

negativas. O indivíduo em conflito se encontra em uma circunstancia dupla que pode 

causar atração e repudio. E o conflito mais comum, muitas vezes relacionadas a vícios 

podendo ter características positivas ao consumir ao proporcionar satisfação 

momentânea e negativa aos riscos e danos a saúde. 

 Conflito Dupla atração – repulsão: Dos conflitos intrapessoais e o mais complexo pois 

o individuo esta imerso ao conflito e necessita optar entre duas situações que ao mesmo 
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tempo possuem características negativas e positivas. A resolução também e de forma 

complexa pois para a tomada de decisão necessita de avaliação de valores tais como 

atração pelo objeto, vantagens e desvantagens; 

 

CONFLITO INTERPESSOAL: estão diretamente ligados ao relacionamento com 

outras pessoas ou grupos. Surgem das divergências de interesse, opinião, percepção, de 

valores e sentimentos. O convívio, as práticas de cada grupo, as diferenças sociais e políticas 

acirram as discussões em defesa dos objetivos comuns a cada comunidade e a cada indivíduo 

gerando toda a gama de disputas. Em contra-partida, desses processos sempre origina-se algo 

novo sinalizando à mudança e a evolução da humanidade. Muitas vezes uma situação 

conflituosa leva a resoluções capazes de beneficiar os envolvidos, mas a sociedade em geral. 

CONFLITO INTERGRUPAL Os conflitos Intergrupal têm sido encarados de 

forma diferente. Conflito intergrupal é um conflito entre as pessoas que compõem um grupo. 

Considera-se que os conflitos têm aspectos negativos porque correspondem a períodos de 

tensão e de insatisfação das pessoas e dos grupos e têm aspectos positivos porque o 

confronto é gerador de mudança, que é o fundamento da evolução e do desenvolvimento 

social. 

 

2.3. Métodos alternativos de solução de conflitos 

 

Reconhecendo e analisando a natureza do conflito, inicia-se a busca da melhor 

maneira de gerenciar e resolver, pois o meio judicial vem sendo visto como último recurso a 

ser buscado. Demonstrações de vários modelos usados nos Estados Unidos, entre ele a 

avaliação neutra de terceiros (early neural evaluation), que se dá através de consulta previa de 

ambas as partes, sendo este um profissional capacitado e de sua confiança, com o objetivo 

que a lide tenha sido iniciada e que o réu  de conteste de maneira intempestiva a demanda, e 

o ouvinte através da neutralidade (confidencial listene), terceiro imparcial no qual sugere uma 

proposta com intuito de celebrar um acordo analisando as possibilidade de sua realização. 

A constituição federal de 1998 estabelece em seu preâmbulo: (...) Um estado 

Democrático destinado assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
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comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacifica das controvérsias. 

(BRASIL,2009). 

Assim podemos observar que um Estado Democrático tem compromisso em 

resolver controvérsias de forma pacifica através de outros mecanismos de resolução.  

A procura de novas possibilidades para a solução de conflitos surgiu na 

Universidade Harvard, em Massachusetts, que primeiro foi denominada pela ADR 

(Alternative Dispute Resolution). (AZAMBUJA, 2019). 

Com ênfase na mediação serão esclarecidos os meios mais utilizados de resolução 

de conflitos: 

NEGOCIAÇÃO: Considerada uma das formas mais simples de resolução de 

conflitos. Nesta não ocorre intervenção de terceiros, as partes resolvem seus conflitos, 

mediante encontros diretos, com estratégias próprias e a seu estilo de resolução, acontece 

através da cooperação pois não tem objetivo eliminar, excluir ou derrotar outra parte. 

CONCILIAÇÃO: é um meio de solução de conflitos no qual os indivíduos buscam 

através de um terceiro, o qual é chamado de conciliador. A conciliação muito se assemelha a 

mediação tendo como diferença a maneira que é conduzida o dialogo através da interferência 

onde o conciliador sugere e propõe soluções para o conflito. 

ARBITRAGEM: É um meio no qual controvérsias de duas ou mais pessoas, sendo 

físico ou jurídico, buscam resolver seus conflitos submetendo a um terceiro um árbitro, o 

qual sem estarem investidos das funções do estado, decide utilizando conhecimento de causa 

e critérios específicos.  

 

2.4. Mediação de conflitos 

 

A mediação surgiu no seio das antigas civilizações onde os povos procuravam 

harmonia entre as tribos com intuito de preservar a união com o propósito de se tornar forte 

aos ataques de outros povos. 

 

Na china de Confúcio, que viveu cerca de 550-479 a. C., a justiça era 
administrada segundo o li, que representava o ideal de comportamento 
permanente de todos os homens. Quando essa regra era quebrada, evitava-
se o processo, pois ele era considerado desonroso, na medida em que 
atentava contra a paz social. Era necessário procurar sempre o 
compromisso, a conciliação, a solução negociada que acomodasse uma e 
outra parte. (RODRIGUES JÚNIOR 2006, 64). 
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Por tal razão que nessa época, na china a resolução de conflitos era considerado um 

processo desonroso onde era necessário a busca de técnicas conciliatórias. “Verifica-se, pois, 

que hoje há uma forte tendência mundial de se resolver os conflitos de interesse por várias 

vias que não a imposição de um provimento judicial” (CABRAL, 2017, p. 357). 

 

3 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A MEDIAÇÃO 

 

Começar a historiografia da mediação no Brasil, prima por tocar o conteúdo do 

conceito na cultura oriental, traçando a diferença como conteúdo conceitual da mediação 

na cultura ocidental. (LEITE, 2022). Os caminhos riscaram um percurso nos Estados 

Unidos, na Grã – Bretanha, no Canadá, na França e só os acompanhando que podemos 

entender os movimentos e suas fases evolutivas do Brasil. 

Segundo Cachapuz (2003) a mediação de conflitos não é novidade em muitas 

nações, pois existem relatos sobre o seu emprego há cerca de 3.000 a.C. na Grécia, bem como 

no Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos casos entre as Cidades – Estados. A mediação há 

muito tempo é utilizada em várias culturas no mundo, como a judaica, a cristã, a islâmica, a 

hinduísta, a budista, a confucionista e até as indígenas. 

Na Roma antiga já havia a previsão do procedimento in iure (na presença do juiz) e 

o in iudicio (na presença do mediador ou árbitro). É de se ressaltar que no ordenamento ático 

e, posteriormente, no ordenamento romano republicano, a mediação não era reconhecida 

como instituto de direito, mas sim, como regra de mera cortesia. (ORIGEM..., 2022). 

 

3.1 Nos Estados Unidos 

 

Em 1913, um grupo de profissionais da Secretaria de Trabalho foram então 

nomeados de mediadores com objetivo de ocupar a posição de “comissários de Conciliação”. 

O termo mediador só se consolidou com a criação do Serviço Federal de Mediação 

e conciliação, no ano de 1946, com intuito de resolver conflitos trabalhistas. 

Portanto a mediação, segundo Caetano surge como procedimento, nos Estados 

Unidos, na década de setenta, em que: 
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Seu crescimento foi muito rápido e logo foi incorporada ao sistema legal, e em 
alguns Estados tornou-se obrigatória anteriormente ao procedimento judicial. A 
Universidade de Harvard, com sede em Boston, EUA, do campo empresarial 
onde grassava a mediação, para a solução interna de seus conflitos, como pioneira, 
impôs sua metodologia negocial como modelo de mediação. (CAETANO, 2002): 

 

3.2. Na Grã – Bretanha 

 

Durante a década de 30 e 40, iniciou a mediação familiar através comitê de serviços 

sociais, independente dos modelos americano e com a descoberta do uso da conciliação nos 

tribunais em casos matrimoniais e a procura de esposas para aconselhamento, que tinha 

como resultado a reconciliação do casal, deu uma visibilidade maior as disputas de família.  

Em 1978, foi criado o serviço da Mediação Familiar, não existia nenhum tipo de 

previsão legal, mas era realizada por profissionais em lides trabalhista e comunitária, em 1995 

com a lei francesa 95-125 foi regulamentada a mediação no país. 

Em 1976 com a conferência de Roscoe Pound, onde acadêmicos de direitos se 

reuniram para discutirem melhorias para o sistema legal americano, como resultado a 

primeira modificação do artigo 16 do regimento Federal de Processo Civil, com alterações 

definitivas ao reconhecer a mediação como uma prática valiosa. 

No ano de 1978 em Bristol a assistente social Lisa Parkinson iniciou a medição 

familiar inspirada pelo Finer Committee, reconhecendo a necessidade de uma serviço de 

mediação voluntário e independente, buscando antes mesmo da solução judicial e até mesmo 

antes da busca de advogados. (PARKINSON, 2008). 

 

3.3. No Canadá 

 

No Canadá teve seu inicio no ano de 1980, a principio iniciada pelo setor público, 

ou seja, de maneira gratuita, não obrigatória, global e fechada, onde não tinham acesso aos 

conteúdos nem juízes e advogados. Com a criação do Serviço de Mediação Familiar de 

Montreal assistentes sociais, advogados, terapeutas de família, independentes de suas 

atribuições profissionais passaram a praticar a mediação como função privada. 

 

3.4 Na França 

 

A mediação teve seu marco histórico na década de 80, devida a difusão da mediação 

no mundo ocidental, levaram alguns franceses ao Canadá para estudar o modelo praticado 

nesse país. No dia 04 de janeiro de 1993, foi consagrada como prática, tendo como redação: 
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“O procurador da Republica pode, antes da decisão sobre ação pública e com o 

consentimento das partes, decidir a recorrer a uma mediação” (SERPA 1999). 

A Mediação Familiar Francesa foi conceituada e enraizada tendo a interdisciplinar, 

distanciando-se do modelo criado nos Estados Unidos e passando a ter um conceito próprio 

– da transformação do conflito. 

 

3.5. No Brasil 

 

No Brasil, no ano de 1827, surge a figura do juiz de paz, que era escolhido através 

de voto popular, e tinha como competência conciliar as partes, de maneira pacifica e com 

objetivo de lavrar um termo de resultado, assinados pelos demandantes e pelo escrivão. 

(CARDOSO 1996). 

Com a consolidação das leis do processo de 1876 que trazia em seu artigo 185, 

“nenhum processo poderia começar sem a tentativa de conciliação perante o Juiz de Paz”.  

O surgimento da mediação no Brasil advém com o processo de redemocratização, 

que culminou com a Constituição Federal do Brasil em 1988, que reconheceu a importância 

da participação popular em decisões individuais, coletivas e políticas. Em São Paulo no ano 

de 1989, o modelo francês chega ao Brasil, com intuito de reduzir o distanciamento entre o 

judiciário e o cidadão e aperfeiçoando o acesso a justiça. (BARBOSA 2006). 

Logo em seguida na década de 90, tendo como objetivo desafogar o judiciário o 

modelo norte-americano chega ao Brasil via Argentina e Colômbia. (LAGO; LAGO 2002). 

Hoje no Brasil atua sobre o modelo francês ou europeu, que conceitua a mediação 

como instrumento de transformação do conflito, diferentemente da vertente norte americana 

que tem como objetivo a negociação, tendo como conceito a resolução de conflitos. 

O modelo brasileiro pautado na mediação interdisciplinar, por entender a 

importância da causa do conflito, o empoderamento dos conflitantes ao assumirem a 

responsabilidade por suas escolhas. 

Quanto a normatização em dezembro de 1988, a então deputada Zulaiê Cobra 

Ribeiro, através de estudos realizados deu origem ao Projeto de Lei nº 4.827/98, que é 

composto por sete artigos, que conceitua a mediação como atividade técnica de oitiva e 

orientação dos envolvidos com o propósito de solução ou prevenção dos conflitos. 

(MEIRELLES; YAGODNIK, 2014). 
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No ano de 2012, o ministério da justiça que tem por missão garantir e promover a 

cidadania, a justiça e a segurança pública, através de uma ação em conjunta entre estado e 

sociedade, No intuito de reduzir os processos judiciais e resolver conflitos, inaugura a Escola 

Nacional de Mediação com o propósito de promover cursos a distancia, presenciais e 

semipresenciais de métodos alternativos de solução de conflitos para capacitar profissionais, 

professores e estudantes de direito, além de mediadores comunitários.  

A sede da escola e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Entre 

os parceiros da iniciativa estão o Ministério Público Federal (MPF), a Advocacia-Geral da 

União (AGU) e a Universidade de Brasília (UnB), estes órgãos agindo de forma coordenada 

e pautada nos valores previstos na Constituição “na harmonia social comprometida com a 

solução pacífica das controvérsias” possibilitam o desenvolvimento das políticas públicas. 

Uma das propostas da mediação é desmistificar o conflito. Demonstrando que, 

apesar de, num momento de crise, os indivíduos raramente perceberem uma oportunidade 

de transformação, o conflito e a contradição precisam ser vistos como situações próprias das 

relações humanas, necessárias ao seu aprimoramento, e portanto, tratadas com tranquilidade. 

Nesse sentido SALES (2004, p .47), aduz que: 

 
A mediação estimula um sentimento de cooperação e de comunicação quando 
aponta as partes não como antagônicas mas como aqueles que trilham o mesmo 
objetivo: entre diferenças, encontrar os objetivos comuns, buscando a melhor 

solução, alcançando a harmonia. 
 

Com a constituição de 1988, iniciando o processo redemocratico do Brasil, 

estabelecendo assim o estado democrático de direito, ficou reconhecido a importância da 

participação popular nas decisões, individuais, políticas e coletivas. (BRASIL, 2009) 

Um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputas são auxiliadas 

por uma terceira parte, neutra ao conflito, ou um painel de pessoas sem interesse na causa, 

para auxiliá-las a chegar a uma composição. Trata-se de uma negociação assistida facilitada 

por um ou mais terceiros na qual se desenvolve processo composto por vários atos 

procedimentais pelo quais o(s) terceiro(s) imparcial (is) facilita(m) a negociação entre pessoas 

em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que 

se compatibilizam aos seus interesses e necessidades (AZEVEDO, 2004). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Indubitavelmente a mediação é um procedimento não adversarial em que duas ou 

mais pessoas, com mas o transforma pela estimulação através do diálogo a resolução de um 

conflito. No âmbito da ciência, a mediação não extingue o seu conflito, mas o transforma 

pela estimulação e conscientização através do diálogo, permitindo que o cidadão decida na 

busca de solução para o conflito, sem a necessidade de levar aos tribunais. 

Diante do exposta e objetivando analisar a mediação comunitária como instrumento 

de transformação social, mostrando alternativas viáveis, práticas e céleres para resolução de 

conflitos, traduzindo assim uma nova percepção jurídica conclui-se que: 

 

 a mediação já vem sendo utilizada em várias culturas no mundo, há muito tempo, 

como a judaica, a cristã, a islâmica, a hinduísta, a budista, a confucionista e até as 

indígenas; 

 a mediação não desafoga o judiciário e sim oportuniza as pessoas de perceberem a 

importância do outro, como agente transformador, e que o empoderamento dos 

mediados atuando como agente transformador na realidade social, incentivando-os 

à discussão e esclarecimentos do direito na comunidade que está inserido; 

 a mediação trata o conflito como algo benéfico, visto que propicia a mudança, o 

desenvolvimento e a mobilização em torno de objetivos comuns e individuais, 

favorecendo a evolução daqueles que estão efetivamente envolvidos neste; e, 

 a mediação é um processo que busca a melhor maneira de gerenciar e resolver um 

conflito, pois o meio judicial vem sendo visto como último recurso a ser buscado, 

antes mesmo da solução e até mesmo antes da busca de advogados 
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RESUMO 

O marketing é uma área de conhecimento que está em constante 
transformação. Seu desenvolvimento abrange aspectos teóricos e 
práticos que visam sempre o crescimento e aperfeiçoamento do 
seu domínio. Neste viés, esse trabalho tem como objetivo 
compreender o marketing a partir de sua origem e características 
inerentes a sua evolução. Nossa pesquisa caracteriza-se como 
bibliográfica, indireta, qualitativa e se desenvolve por meio da 
interlocução crítico-discursiva. Concluímos que: o marketing, 
enquanto um processo sistematizado, tem seu surgimento inerente 
ao nascimento do capitalismo e foi durante a Revolução Industrial 
que ganhou grande força. A American Marketing Association surge 
entre 1936 e 1937 e foi um dos primeiros movimentos 
institucionalizados para o progresso dessa área. Já em relação ao 
contexto nacional, o marketing passou por diversas fases. No 
tocante ao cenário mundial, vimos que o marketing pode ser 
definido a partir de algumas etapas: marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 
No marketing 1.0, as empresas estavam focadas na produção e no 
seu portfólio; no marketing 2.0, as empresas começaram a ter uma 
predisposição para compreender as necessidades dos 
consumidores; já no marketing 3.0, a internet surgiu como 
protagonista; e; em relação ao marketing 4.0, este é visto por alguns 
pensadores como o momento atual. Ele é a conjuntura em que a 
internet está presente em todos os contextos. Assim, se caracteriza 
como o marketing de sentimentos humanos e transformações 
sociais. É o momento de revolução da interação na rede. Assim, 
As marcas necessitam se humanizar para influenciar as relações 
humanas. 
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Marketing is an area of knowledge that is constantly changing. Its 
development covers theoretical and practical aspects that always 
aim at the growth and improvement of its domain. In this bias, this 
work aims to understand marketing from its origin and 
characteristics inherent to its evolution. Our research is 
characterized as bibliographic, indirect, qualitative and develops 
through critical-discursive interlocution. We conclude that: 
marketing, as a systematized process, has its birth inherent to the 
birth of capitalism and it was during the Industrial Revolution that 
gained great strength. The American Marketing Association 
emerged between 1936 and 1937 and was one of the first 
institutionalized movements for the progress of this area. In 
relation to the national context, marketing has gone through 
several phases. Regarding the world scenario, we saw that 
marketing can be defined from a few steps: marketing 1.0, 2.0, 3.0 
and 4.0. In marketing 1.0, companies were focused on production 
and their portfolio; in marketing 2.0, companies began to have a 
predisposition to understand the needs of consumers; in marketing 
3.0, the Internet emerged as a protagonist; and in marketing 4.0, 
this is seen by some thinkers as the present moment. It is the 
conjuncture in which the internet is present in all contexts. Thus, 
it is characterized as the marketing of human feelings and social 
transformations. It is the moment of revolution of the network 
interaction. Thus, brands need to humanize themselves to 
influence human relationships. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O marketing é uma área de conhecimento que está em constante transformação. 

Seu desenvolvimento, ao longo do tempo, abrange aspectos teóricos e práticos que visam 

sempre o crescimento e aperfeiçoamento do seu domínio. Em um contexto geral, o 

marketing abrange uma filosofia de negócios que tem como propósito a satisfação das 

necessidades de seus clientes. No cenário nacional essa área surge a partir da década de 50, 

por meio da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas. 

Em seu aspecto macro, o marketing possui uma divisão por fases ou etapas. Nessa 

classificação temos o marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. A cada etapa podemos perceber que o 
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marketing está sempre buscando se reinventar na procura por novidades, principalmente, em 

relação a novas ferramentas tecnológicas e mudanças de comportamentos das pessoas. 

Faz se necessário esclarecer que, muitas vezes o conceito de marketing é reduzido 

apenas a uma simples estratégia de vendas, entretanto, de antemão, defendemos a hipótese 

de que sua concepção é bem mais abrangente. Neste sentido, não podemos defini-lo de 

forma simplista, uma vez que, é uma área complexa e possui diferentes características de 

acordo com cada fase. 

Neste viés, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender o marketing a partir 

de sua origem e características inerentes a sua evolução. Em relação aos objetivos específicos, 

pretendemos: 1 – analisar a origem do marketing; 2 – compreender o marketing no cenário 

nacional; 3 – buscar entender as características do marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 

Nossa pesquisa torna-se relevante porque busca esclarecer a origem e 

desenvolvimento do marketing indo além de sua compreensão simplista, isto é, pretendemos 

mostrar tal área dentro do seu dinamismo, complexidade e de suas múltiplas características 

ao longo de cada fase. Ademais, o trabalho tem como forte aspecto situar o leitor dentro de 

um panorama geral acerca do desenvolvimento da área de marketing. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Nossa abordagem está divida em três momentos, onde traremos, respectivamente, 

as considerações para que possamos compreender a origem do marketing, a maneira de como 

se deu a evolução de tal área e, por fim, nossas conclusões. Nosso trabalho trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, indireta, qualitativa e se desenvolve por meio da interlocução crítico-

discursiva. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 Compreendendo a origem do marketing 

 

O marketing pode ser definido como uma filosofia de negócios que traz consigo a 

ideia de planejamento e práxis para a execução dos projetos da empresa, neste sentido, ele 

tem como propósito fundamental a satisfação das necessidades de seus clientes (SEMENIK; 

BAMOSSY, 1995). Todavia, Kotler defende que “o marketing efetivo pode assumir várias 

formas. Sempre existirá uma tensão entre o estágio profissionalizado do marketing e sua 

manifestação mais criativa.” (KOTLER, 2000 p.25). 
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De acordo com Kotler (2000), o marketing é visto normalmente como a tarefa de 

criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes, sendo que, essa clientela pode ser 

pessoas física ou jurídica. Na verdade, os profissionais de marketing envolvem-se no 

marketing de bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, 

organizações, informações e ideias. Neste viés o autor acrescenta que,  

 

Os profissionais de marketing possuem técnicas para estimular a demanda pelos 
produtos de uma empresa. Mas essa é uma visão demasiadamente simplista das 
atribuições dos profissionais de marketing. [...] Gerentes de marketing procuram 
influenciar o nível, a velocidade e a composição da demanda para alcançar os 
objetivos da organização. (KOTLER, 200, p.27) 

 

As concepções e as ferramentas de Marketing vêm se remodelando, no sentido de 

buscar agregar maneiras, formas de comercializar produtos, serviços e ideias às necessidades 

e preferências dos consumidores. Em um aspecto geral, podemos afirmar que as ideias e as 

determinações de Marketing vêm se desenvolvendo de forma paralela à evolução das 

organizações, isso se reflete principalmente no modo de influenciar o comportamento das 

pessoas. 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 8), 

 
Antigamente, um ‘mercado’ era um local físico onde compradores e vendedores 
se reuniam para comprar ou vender seus produtos. Hoje, os economistas 
descrevem um mercado como um conjunto de compradores e vendedores que 
efetuam transações relativas a determinado produto ou classe de produto. 

 

Existem múltiplas e variadas teorias que divergem a respeito de como se deu o 

surgimento do marketing. Muitas delas o definem de forma simplista, como uma troca de 

produtos por dinheiro, mercadorias, bens e serviços. Nesta perspectiva, o marketing tem 

seus primórdios na antiguidade com, as primeiras comunidades minimamente organizadas, 

através da prática do escambo. (FOCUS, 2018). 

No escambo os processos de trocas de mercadorias se davam com como objetivo 

suprir as necessidades imediatas dos negociantes, ou seja, se você precisava de comida, por 

exemplo, e tinha algum outro produto ou serviço para oferecer em troca, pronto: a 

negociação estava feita. (GOMES, 2016). 

Enquanto um processo sistematizado, o surgimento do marketing é inerente ao 

nascimento do capitalismo que se deu a partir do século XV. Isso se justifica pelo fato de 

que, foi a partir desse período que começaram os processos produtivos, a expansão das 
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fábricas e do mercantilismo, surgindo neste cenário às figuras dos intermediários (varejistas 

e atacadistas) (FOCUS, 2018). Gomes acrescenta que, 

 
com a monetização da sociedade moderna, as negociações passaram a ser feitas 
através do uso da moeda. A partir de então, as relações de consumo foram 
tornando-se cada vez mais intensas e a necessidade de compra cada vez mais 
ampla (GOMES, 2016, p.1). 

 

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, o marketing ganhou grande 

força. Isto porque, com a produção massiva de produtos padronizados surgiu o primeiro 

problema relacionado ao mercado: oferta/demanda. Mas vale considerarmos que, apesar da 

força e necessidade do marketing no período da Revolução Industrial, ele só foi citado pela 

primeira vez como força poderosa a ser considerada pelos administradores em 1954 por 

Peter Drucker (FOCUS, 2018). 

Na perspectiva de uma abordagem americana Wilkie e Moore (2003) irão indagar 

que as investigações sobre o marketing tiveram início antes do ano de 1900. Nesse período, 

conhecido como “pré-marketing” - alguns adventos, como o surgimento da eletricidade, dos 

motores a vapor e a própria Revolução Industrial, foram precursores para sua ascensão. Nos 

anos que sucederam 1900 o marketing aponta formalmente como parte de um campo da 

economia. É nessa ocasião que surgem os primeiros cursos com a denominação de 

“marketing” em seu título. 

A American Marketing Association, conhecida como associação para profissionais do 

marketing, surge entre 1936 e 1937 e foi um dos primeiros movimentos institucionalizados 

para o progresso dessa área (WILKIE; MOORE, 2003). Essa congregação tinha como 

objetivo principal elevar o papel do marketing através de estudos e conteúdos que poderiam 

potencializar os resultados nesse segmento. 

Silva (2013) irá indicar que foi a Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, em 1954, que introduziu o conceito de marketing, ou 

mercadologia no Brasil. A partir daí o marketing passou por diversas fases em sua história 

no contexto nacional: 

 

 Primeira fase, década de 1950 – o marketing é marcado por uma rápida aceleração da 

economia, em consequência do espírito otimista que pairava em virtude dos ideais de 

Juscelino Kubitschek e da implantação da televisão no país; 

 Segunda fase, década de 1960 - no início dos anos sessenta os profissionais da 

propaganda e vendas tiveram de frear suas expectativas, pois, devido ao golpe militar a 
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economia teve uma forte queda. Somente do final dos anos sessenta a economia voltou 

a crescer, trazendo novas expectativas para a área de marketing; 

 Terceira fase, década de 1970 - o Brasil tem uma explosão de crescimento aparente, a 

partir daí, contraindo empréstimos junto aos bancos internacionais e mesmo nacionais. 

Nesse primeiro momento o marketing teve uma ótima oportunidade, pois, os 

consumidores tinham poder de compra e a inflação estava, ao menos aparentemente, 

controlada; 

 Quarta fase, década de 1980 - os anos 80 não se configuraram como um ano de grandes 

investimentos no contexto nacional. As vendas despencaram e os investimentos foram 

reduzidos drasticamente. A inflação ficou descontrolada e o período entre 1980 e 1995 

ficou conhecido como “anos das ilusões perdidas”; 

 Quinta fase, década de 1990 - há a retomada do crescimento, especialmente após o plano 

real, e o marketing voltou a receber investimentos, tornou-se então mais científico e 

orientado para resultados. 

 

Em relação ao contexto mundial, alguns pensadores defendem a evolução do 

marketing a partir de algumas fases ou etapas, são elas: marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. A cada 

etapa podemos perceber que o marketing está sempre buscando se reinventar na procura por 

novidades, principalmente, em relação a novas ferramentas tecnológicas e mudanças de 

comportamentos das pessoas. (NUNES, 2020). 

 

3.2 A evolução do marketing 

 

A evolução do marketing caracteriza-se como um fenômeno que trouxe benefícios 

para os diversos tipos de empresas, esses benefícios se deram no sentido da inserção de novas 

estratégias para divulgar e aumentar a visibilidade das dessas corporações. As fases deste 

processo podem ser classificadas como marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. (MARKETING 

INDUSTRIAL, 2017). 

O marketing 1.0 é estágio criado e analisado por Philip Kotler. Neste período Kotler 

mostra que as empresas estavam focadas na produção e no seu portfólio. Não havia uma 

contundente preocupação com construção de marca, segmentação de mercado e 

personalização. (NUNES, 2020), (MARKETING INDUSTRIAL, 2017). De acordo com 

Bonne e Kurtz (1995) essa época foi marcada pela produção. A missão do marketing nesta 
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nesse período, portanto, era voltada para os produtos da fábrica e a todos os clientes que 

quisessem comprá-los. 

Philip Kotler et. al. (2010), considerado por muitos estudiosos como o pai do 

marketing, irá definir o marketing 1.0 como a era da produção e das vendas. De acordo com 

Goulart (2015), o marketing 1.0 foi a marco do início da evolução, com as empresas focadas 

nos produtos e seus efeitos sobre a rentabilidade. Isto é, a padronização e o ganho de escala 

para se alcançar menor custo de produção e atingir maior volume de consumo. 

Neste período, o importante para as empresas é produzir e oferecer os produtos a 

quem quiser adquiri-los. Neste tipo de marketing que a maioria das empresas opera. Assim, 

os consumidores é que se adaptam aos produtos ofertados pela empresa. Não há 

personalização, nem pesquisas diretas com os clientes para que se delibere os produtos que 

comporão as prateleiras/portfólio. (SEBRAE, 2018). 

No marketing 2.0 é possível perceber um amadurecimento das empresas, 

principalmente no que diz respeito a uma predisposição para compreender as necessidades 

dos consumidores. As companhias começam a entender que sanar as necessidades dos 

clientes gera mais demanda para os negócios, ampliando a possibilidade de aumentar a receita. 

(NUNES, 2020). Nunes (2020, p.01) acrescenta ainda que: 

 

Em contrapartida, as pessoas começam a ficar com senso crítico mais aguçado 
exigem mais dos empreendedores, o que faz com que os setores produtivos 
passem a rever suas estratégias. É assim que surge a segmentação de mercado, 
com o objetivo de delimitar grupos com interesses comuns. A partir desse filtro, 
a proposta era entender seus anseios e propor soluções personalizadas. Desta 
forma as empresas começam a reduzir a concorrência e a reduzir gastos 
desnecessários com estratégias de comunicação em massa que não surtiam efeito 
esperado. 

 

Na perspectiva de Kotler et al. (2010), o marketing 2.0 é direcionado para o 

consumidor, o autor defende que essa era do marketing surge no tempo da informação. 

Assim sendo, os consumidores são bem informados e a concorrência maior. 

O marketing 3.0, de acordo com o SEBRAE (2018), é uma etapa conhecida como 

“Era do Valor”. Para Kotler (2010), esse é o estágio em que os interesses das empresas 

deixam de estarem focados apenas na venda de produtos, serviços e soluções. Aqui os 

negócios passam a fazer do mundo um lugar melhor. Isso significa que, este é o tempo em 

que conceitos sustentáveis são inseridos no dia a dia empresarial. Dessa forma, valores são 

agregados nos produtos e serviços. 

Para Nunes (2020), no marketing 3.0 a internet surge como um grande protagonista 

de uma transformação digital. As pessoas ganham poder de voz em sites, blogs e redes 
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sociais, mudando a hierarquia de consumo no mundo. Emerge aqui uma potência promissora 

na área de marketing que irá se desenvolver em seu próximo estágio. Nunes (2020, p.1) 

acrescenta que, 

 

Não faz sentido apenas segmentar o público alvo. As pessoas começam a ser 
tratadas como seres humanos e se tornam únicos. Torna-se necessária a adaptação 
de estratégias para cada pessoa, respeitando suas particularidades e desejos, 
visando atender suas necessidades. Neste contexto, as companhias passam a 
humanizar seus discursos e abraçar causas sociais e ambientais, demonstrando 

preocupação com o desenvolvimento sustentável. 

 

Kotler El al. (2010, p.5) irá afirmar que: 

 

O Marketing 3.0 adquire relevância ainda maior para a vida dos consumidores, na 
medida em que são afetados por rápidas mudanças e turbulências nas esfera social, 
econômica e ambiental. Doenças tornam-se pandemias, a pobreza aumenta e a 
destruição do meio ambiente caminha a passos largos. As empresas que praticam 
o Marketing 3.0, oferecem respostas e esperança ás pessoas que enfrentam esses 
problemas e, assim, tocam os consumidores em um nível superior. No Marketing 
3.0, as empresas se diferenciam por seus valores. 

 

Em relação ao marketing 4.0, este é o momento que vivemos. Assim, vivemos em 

um cenário que a internet está presente em todos os momentos de nossas vidas. O grande 

desafio das empresas passa a ser procurar compreender esse contexto hiperconectado, 

visionário e inclusivo. (NUNES, 2020). 

Para o SEBRAE 2018, esse é o mais recente momento do marketing, que está 

configurado em um cenário onde a vida das pessoas está permeada pela internet o tempo 

todo. Neste contexto, existe um paradoxo: o cliente tem diversas opções e poder de escolha. 

Mas enfrenta falta de tempo para tomar decisões de consumo. Isso faz com que as marcas 

precisem ser mais relevantes para os consumidores. O marketing 4.0 é o marketing de 

sentimentos humanos, transformações sociais e interacionais. Ou seja, é o período em que 

as marcas precisam se humanizar para influenciar as relações humanas até que possam 

alcançar seus consumidores. 

Para SEBRAE (2018), nessa fase as empresas se empenham em conhecer o perfil 

de seus clientes, hábitos e desejos. Assim, formatam o portfólio de produtos/serviços que 

atendam melhor as suas necessidades. Em contrapartida, os consumidores também têm 

acesso a informações. Com isto, conseguem fazer comparativos de preços, produtos e 

marcas. É neste período que surge o conceito de que “o cliente é rei”. Pois as empresas 

passam a atuar na tentativa de conquistar seus clientes, atuando principalmente com 
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segmentação de público-alvo. Em outras palavras, pode se resumir este momento como à 

“era marketing focado no consumidor”. 

Para Turchi (2012) crescimento do marketing na era digital desponta como 

tendência irreversível. Talvez esse fato se dê pela novidade, ou mesmo pela necessidade, a 

questão é que aqueles que já estão dentro não querem sair, e os que estão de fora sabem que 

já estão atrasados para entrar. As motivações para ingressar no universo virtual são inúmeras. 

Em primeiro lugar, pela constatação de que quase metade da população brasileira está na 

web e, em comparação ao resto do mundo, representa o grupo de internautas que tem mais 

tempo dedicado para navegar na rede. Além disso, há mais de 210 milhões de aparelhos 

celulares usados por todas as classes sociais, permitindo acesso em qualquer hora e qualquer 

lugar, trazendo a verdadeira inclusão digital. São pessoas se relacionando, produzindo e 

disseminando conteúdos, jogando online ou buscando promoções pela Internet. 

Podemos dizer que o marketing digital é um desdobramento do marketing. Suas 

ações são desenvolvidas dentro do ambiente digital ou virtual. Então, estamos falando de 

redes sociais, e-mail, sites, blogs, etc. O marketing Digital não vem para substituir as técnicas 

do marketing tradicional. Na verdade, suas ferramentas devem ser vistas como mediadoras 

e agregadoras. (SEBRAE). 

De acordo com Antunes (2017), o marketing 4.0 deixou de ser algo limitado e 

exclusivo para ser mais inclusivo, as pessoas (consumidores) hoje se unem para compartilhar 

experiências de compras, fazerem avaliações de sites e comparar a qualidade dos produtos 

adquiridos. Antunes (2017, p.1) salienta que, 

 

O Marketing 4.0 é uma abordagem que combina interações online e off-line entre 
as empresas e os clientes. A interação digital sozinha não é mais suficiente nessa 
nova economia digital. Na realidade, em um mundo cada vez mais online, as 
interações off-line podem representar uma grande vantagem competitiva. 

 

O marketing 4.0 também é uma mistura de estilo e conteúdo. Ele exige que as 

marcas passem a ser cada vez mais flexíveis e adaptáveis, principalmente, em relação às 

tendências tecnológicas atuais. Nesse sentido, esse tipo de marketing busca aliar-se aos 

parâmetros de conectividade para alargar e aperfeiçoar seu domínio. (ANTUNES, 2017). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa tínhamos como objetivo geral compreender o marketing a partir de 

sua origem e características inerentes a sua evolução. Em suma, a pesquisa mostrou que o 

marketing, enquanto um processo sistematizado, tem seu surgimento inerente ao nascimento 

do capitalismo, que se deu a partir do século XV. Foi nesse período que começaram os 

processos produtivos, a expansão das fábricas e do mercantilismo. Observamos que foi 

durante a Revolução Industrial, no século XVIII, que o marketing ganhou grande força, isso 

ocorreu porque, com a produção massiva de produtos padronizados se deu origem ao 

primeiro problema relacionado ao mercado: oferta/demanda. 

Constatamos que na perspectiva de uma abordagem americana, as investigações 

sobre o marketing tiveram início antes de 1900. Nesse período, conhecido como “pré-

marketing”, alguns adventos como o surgimento da eletricidade, dos motores a vapor e a 

própria Revolução Industrial, foram precursores para o progresso dessa área. Nos anos que 

sucederam 1900, o marketing aponta formalmente como parte de um campo da economia. 

Foi nessa ocasião que surgiram os primeiros cursos com a denominação “marketing” em seu 

título. Nesta mesma perspectiva de abordagem, vimos que a American Marketing 

Association, conhecida como associação para profissionais do marketing, surge entre 1936 e 

1937 e foi um dos primeiros movimentos institucionalizados para o progresso dessa área. Já 

em relação ao contexto nacional o marketing passou por diversas fases, notadamente: 

 

1. Primeira fase: década de 50 - o marketing é marcado por uma rápida aceleração da 

economia; 

2. Segunda fase: década de 60 - economia teve uma forte queda e o marketing só veio 

acrescer no final dessa década; 

3.  Terceira fase: década 70 - o Brasil tem uma explosão de crescimento aparente e passa 

a contrair empréstimos junto aos bancos internacionais ou mesmo nacionais; 

4.  Quarta fase: década 80 - a inflação ficou descontrolada e o período entre 1980 e 1995 

foi chamado de “anos das ilusões perdidas”; 

5. Quinta fase: década 90 - o marketing voltou a receber investimentos, tornou-se então 

mais científico e orientado para resultados. 
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No que se refere à evolução do marketing, no cenário mundial, vimos que ela pode 

ser definida a partir de algumas fases, que foram elas: marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 

A pesquisa revelou que no marketing 1.0 as empresas estavam focadas na produção 

e no seu portfólio. Philip Kotler, considerado por muitos estudiosos como o pai do 

marketing, irá definir o marketing 1.0 como a era da produção e das vendas. 

Já no marketing 2.0 observamos um amadurecimento das empresas, 

principalmente, em relação a uma predisposição para compreender as necessidades dos 

consumidores. O marketing 2.0 foi um período em que o marketing estava direcionado para 

o consumidor. Duas características importantes desse período são: consumidores bem 

informados e aumento da concorrência. 

O marketing 3.0 foi uma etapa conhecida como “Era do Valor”. Foi um estágio em 

que os interesses das empresas deixaram de estarem focados apenas na venda de produtos, 

serviços e soluções. Os conceitos sustentáveis foram inseridos no dia a dia empresarial, dessa 

forma, valores foram agregados nos produtos e serviços. 

A pesquisa mostrou ainda que, no marketing 3.0, a internet surge como protagonista 

do que podemos chamar de transformação digital. As pessoas ganharam poder de voz em 

sites, blogs e redes sociais. Esse período do marketing adquire relevância ainda maior para a 

vida dos consumidores, na medida em que, esses são afetados por rápidas mudanças e 

turbulências na esfera social, econômica e ambiental. 

Por último constatamos que, o marketing 4.0 é visto por alguns pensadores como 

o momento em que vivemos. É a conjuntura em que a internet está presente em todos os 

contextos. O marketing 4.0 é o marketing de sentimentos humanos, transformações sociais 

e interacionais. As marcas necessitam se humanizar para influenciar as relações humanas. 

Nesse último período do marketing desponta um desdobramento para aquilo que podemos 

denominar de marketing digital. De todo modo, o marketing digital não busca substituir as 

técnicas do marketing tradicional. Na verdade, suas ferramentas devem ser vistas como 

mediadoras e agregadoras. 
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RESUMO 

O artigo aqui apresentado expõe a noção de Deus de um ponto de 
vista histórico-sistemático, a partir da Filosofia da Religião. Essa 
exposição é restrita ao teísmo cristão, ocidental em sentido pessoal 
e transcendental. São apresentados argumentos a favor e contra 
essa noção, a partir de uma perspectiva filosofico-transcendental. 
O presente artigo trata de um sumário do primeiro capitulo do livro 
do Prof. Dr. Manfredo Araújo de Oliveira, Filosofia 
Transcendental e Religião: ensaio sobre a filosofia da religião em 
Karl Rahner. O título do primeiro capitulo é o seguinte: A 
Problemática de Deus e o “Ambiente Espiritual” anterior a Karl 
Rahner. Procuramos apresentar de modo sumário, alguns níveis, 
onde veremos que os filósofos nos ajudam a discernir com maior 
segurança como devemos nos relacionar com os sistemas 
filosóficos que o mundo hodierno apresenta sem perder o sentido 
do transcendente. Assim, buscamos demonstrar o estado atual da 
questão que algumas tradições de escolas filosóficas subestimavam 
e até ignoravam a apreciação do sentido original da questão de 
Deus. Não há duvida de que estamos vivenciando um momento 
de transição jamais visto. Tudo que acontece continua a acontecer 
tem proposições nunca experimentadas. É uma época de 
eletrônica, época da queda de ídolos e mais ainda de todas as 
ideologias do passado é também época de dessacralização. 
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presented the favor and against this notion, from a fisisofico-
transcendental perspective. The present article deals with a 
summary of the first one capitulates of the book of the 
Prof.Dr.Manfredo Araújo de Oliveira, Philosophy Trancendental 
and Religião: assay on the philosophy of the religion in Karl 
Rahner. The Titulo of the First one I capitulate is the following 
one: Problematic of God and "ambiente Espiritual" previous the 
Karl Rahner. We thus look for to present in summary way, some 
levels, where we will see that the philosophers in help them to 
discern with bigger security as we must in relating them with the 
philosophical systems that the world hodierno presents without 
losing the direction of transcendente.Assim, we search to 
demonstrate the current state of the question that some traditions 
of philosophical schools subestimavam and until they ignored the 
appreciation of the original direction of the question of God. It 
does not have doubts of that we are living deeply a moment of 
transistion never seen everything what happens continues to 
happen has proposals never tried. It is a time of electronics, time 
of the fall of ídolos and more still of all the ideologies of the past 
it is also time of dessacralização.  

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata de um sumário do primeiro capitulo do livro do Prof. Dr. 

Manfredo Araújo de Oliveira, Filosofia Transcendental e Religião: ensaio sobre a filosofia da 

religião em Karl Rahner. 

O título do primeiro capitulo é o seguinte: A Problemática de Deus e o “Ambiente 

Espiritual” anterior a Karl Rahner. Procuramos apresentar de modo sumário, alguns níveis, 

onde veremos que os filósofos nos ajudam a discernir com maior segurança como devemos 

nos relacionar com os sistemas filosóficos que o mundo hodierno apresenta sem perder o 

sentido do transcendente. Assim, buscamos demonstrar o estado atual da questão que 

algumas tradições de escolas filosóficas subestimavam e até ignoravam a apreciação do 

sentido original da questão de Deus. 

Em resumo no artigo, tento reintroduzir no mundo filosófico o valor da razão que, 

embora nem sempre sob ataque direto, tem visto, não obstante, seus flancos minados, através 

de periódicas insinuações, segundo as quais a humanidade tem sido, de tempos em tempos, 

governada por outras forças que não as racionais. Quando Marx faz da ética e da filosofia a 

instável superestrutura dos métodos econômicos da produção; quando a tradição freudiana 
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transforma a razão em marionete do inconsciente e afirma que verdadeiramente natureza do 

homem consiste na satisfação do libido; quando os sociólogos reduzem a cultura e a religião 

a expressões do meio-ambiente; quando a psicologia torna-se fisiologia e esta é considerada 

química, de maneira tal que o homem se vê reduzido a matéria e, portanto, a uma coisa _ 

então não apenas a razão perde o seu primado, mas também o próprio homem deixa de 

possuir qualquer valor, exceto o de instrumento do poder - político ou não. 

Constitui curioso paradoxo o fato de que o mundo moderno, começando por 

glorificar o racionalismo, tenha acabado no irracionalismo. A despeito dessa negação da 

razão, os princípios racionais continuam válidos e têm valor transcendente. A razão pode 

não somente demonstrar a existência de Deus (o que torna o universo inteligível), mas 

também julgar criticamente as digressões da física, da história e da ciência das religiões pelos 

domínios da filosofia. Finalmente, pode explicar de que maneira o homem se tornou 

frustrado pela perda do seu objetivo, e como, reencontrando-o, poderá retomar o caminho 

que o leva a um estado sublime. 

Os alicerces do pensamento científico moderno tiveram como fundamento a 

supremacia da razão como única forma de conhecimento humano; baniu a religião e com ela 

os mitos que davam sentido e finalidade ao ser humano e ao mundo. O racionalismo de 

Descartes, a física de Newton e posteriormente o Iluminismo provocaram o 

desencantamento do mundo e promoveram o antropocentrismo, onde o centro do mundo 

não é mais Deus, mas o homem. O mundo passou a ser compreendido como um livro 

matemático; importa saber como ele funciona (conhecer para dominar), e não mais sobre o 

sentido de sua existência (teleologia). 

Nossa intenção é analisar a significação filosófica da reviravolta antropocêntrica do 

pensamento moderno no que diz respeito à problemática de Deus. 

O artigo que ora apresentamos – esta breve introdução já o indica - é uma tentativa 

de resposta, dentro de outros horizontes, ao apelo do homem atual que se indaga a si mesmo 

se, em seu tempo e em seu mundo, ainda há lugar para Deus em seu espaço existencial. 

Cenário de nosso viver, esse espaço da existência designa não somente a área mais próxima 

das coisas corporais, mas a totalidade do âmbito da vida humana, vida de quem pensa e fala, 

vida de quem pergunta e responde a cada momento. 
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2 METODOLOGIA 

 
Está pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, indireta, qualitativa, sendo, 

fundamentada em uma vasta bibliografia consultada. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 A noção de Deus: uma apresentação historico-sistemática 

 

A questão de Deus foi colocada desde os primórdios do pensamento filosófico, 

mesmo quando não vinculada a elementos místicos. Começou, no entanto, a tomar corpo 

com Platão e Aristóteles – as duas colunas do pensamento grego e a partir de então, a filosofia 

sempre se preocupou, nos momentos culminantes de sua história, com os argumentos da 

existência de Deus, dando a eles as mais variadas formulações. 

Santo Agostinho1 construiu a demonstração da existência divina sobre alicerce das 

verdades eternas, necessárias e imutáveis cuja origem causa exemplar e formal só pode ser 

Deus: única verdade eterna. 

A gnose sapiencial é uma característica da grande parte da reflexão patrística, pois 

busca-la é sinal de um cristão amadurecido espiritualmente. A gnose coloca alma em 

condição de entender sua verdadeira semelhança com Deus, mas é uma condição necessária 

para a salvação. 

O cristianismo rejeita a gnoses da especulação mitológica e da iluminação 

individual, os cristãos ortodoxos insistiram na especial natureza revelada das narrações dos 

Evangelhos e do Atos. Contra a história agnóstica da salvação, que consiste numa mística 

inversão e numa oposição ao Deus do judaísmo, a linha ortodoxa insiste em que o pai celeste 

revelado por Jesus é o mesmo Deus que criou o mundo e que revelou o A. T. 

Santo Anselmo, no argumento ontológico da ideia de Deus, como ser de quem não 

é dado pensar outro maior, ele quis inferir a sua existência. Mas as provas mais célebres são 

as “cinco vias” de São Tomás de Aquino, pelas quais se demonstra que a inteligência exige 

uma causa infinita para poder compreender o ato do ser dos entes finitos do mundo, ato que 

por si mesmo é ininteligível. 

                                                             
1 Aurelius Augustinus nasceu, em Tagaste, em 13 de novembro de 354, na província romana da Numídia, na 
África. Em Tagaste e Madaura, cidadezinha próxima, Agostinho fez os primeiros estudos e deveria parar por 
ai, mas o pai sacrifico-se para dar ao filho a educação liberal que poderia abrir-lhe as portas do magistério ou 
da magistratura. Para isso valeu-se de Cartago, onde completaria os estudos superiores. 
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Para São Tomás 2 , Deus não aparece como pergunta ou problema, mas como 

resposta e solução. A pergunta e o problema são os entes cuja resposta e solução é o ser 

Divino, sua causa. Deus só surge como pergunta e problema, depois de encontrado pela 

inteligência, através de um processo discursivo que fundamenta a insuficiência dos entes do 

mundo no ser extra – mundano e divino. “Ora, o pensamento moderno se vai caracterizar 

por ser um questionamento não deste ou daquele problema dentro da perspectiva na qual a 

filosofia clássica se situava”. (OLIVEIRA, 1984. p.14.). 

Parece que a existência de Deus é evidente.3 Com efeito, chamamos verdades 

evidentes aqueles cujo o conhecimento está em nós naturalmente, como é o caso dos 

primeiros princípios. Ora de acordo com o que diz Damasceno: “O conhecimento de 

existência de Deus é inato em todos. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente”.3 

Não entraremos em maiores detalhes, apenas nos deteremos em alguns autores, na 

modernidade que conseguiram influir no rumo da corrente do pensamento filosófico face a 

relação entre religião e a questão de Deus, isto é, em termos conceituais. 

Descartes enveredou por outros caminhos, que não são os dos pensadores da 

Escolástica; ele deu início à via que conduz o espírito humano a Deus, a partir de si mesmo. 

Eu reconheço que não seria possível que minha natureza fosse tal qual é, a saber, que eu 

tivesse em mim a ideia de Deus se Deus não existisse verdadeiramente. Descartes filia-se em 

definitivo à corrente que faz com que se conheça a Deus, primeiramente pela visão de sua 

imagem na alma do homem. 

Como liberação do élan infinito da subjetividade, a história exige o Absoluto. Como 

possibilidade e risco da alienação do sujeito em objeto, a história não se constitui no Absoluto 

                                                             
2 Filho do Conde Landalfo de Aquino e Teodora, nasceu Tomás entre 1224 e 1225 em Rocca Secca, no reino 
de Nápoles. De acordo com os dados de 1230 a 239 foi educado no mosteiro de Montecassino pelo abade 
Sinibaldo, seu tio paterno. A seguir estudou artes liberais em Nápoles. Em 244 entrou para ordem dominicana, 
à revelia da família. Despeitados seus irmãos armaram-lhe uma cilada no caminho a Paris e o confinaram por 
vários meses no cárcere. Restituída a liberdade por intervenção de sua irmã, retoma sua viagem a Paris, onde 
muito provavelmente teve como mestre a S. Alberto Magno de 12445 a 1248. Acompanhou também para 
colônia, onde ficou até 1252 ano que retornou a Paris. Em 1257 obteve juntamente com S. Boaventura o título 
de mestre, podendo desde então, ensinar publicamente a teologia, e em 1259 participou do capitulo geral da 
ordem em Valenciennes, sendo enviado, em seguida, à Itália, onde lecionou teologia na corte de Urbano IV, 
por esse tempo compôs a Summa contra os gentiles. Foi igualmente na Itália que travou conhecimento com 
guilherme de Moerbecke exímio conhecedor do idioma grego que lhe fornecia versões fidedignas de Aristóteles 
e outros filósofos helênicos. Após breve estadia em Roma, no ano de 265 vamos reencontra-lo em Viterbo. 
Por esse tempo inicia a redação da Summa Theologica e em 1269 a 1270 vive novamente em Paris, onde entra 
em luta aberta com o aristotelismo averroista. Em1273 assiste ao capitulo da ordem em Florença, sendo 
encarregado de instalar um studium generale em Nápoles. Pouco após foi convocado por Gregório X ao 
concílio de Lyon, mas veio a falecer durante a viagem, no convento dos Cistercienses, em Fossanova , 07 de 
março de 1274. Ainda no leito de morte encontro forças para expor aos monges o cântico dos cânticos. 
3 4 Summa Theológica I.q. II a I 
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real. Hegel tentou sintetizar, no seu monismo imanentista, todas as tentativas de metafísica 

ocidental de busca incessante da unidade na multiplicidade. 

 

(...) A partir desta nova perspectiva de pensamento, o que também W.G.F. Hegel, 
pondo este, contudo radicalmente em questão o que ele denominou a perspectiva 
da subjetividade ou seja a filosofia transcendental. (...) Uma coisa aparece clara no 
desenvolvimento desta problemática, o que, aliais vai ser decisivo tanto para 
diferentes maneiras de negação de Deus, que vêm depois, como o homem 
constitui o ponto de partida para a consideração filosófica do problema de Deus. 
Cada vez mais, o homem, como protótipo da realidade, substitui a natureza e é a 
partir dele, que Deus é pensado (OLIVEIRA,1984. p.17). 

 

Neste sistema gigantesco de unificação, autonomia absoluta do espírito não é 

determinada nem condicionada, de forma alguma, por outra substância, pois se desdobra 

dialeticamente, constituindo toda a realidade. O princípio fundamental é portanto o princípio 

da identidade absoluta entre pensar e ser, que exclui o dualismo da matéria separada erigida 

em objeto de pensar. 

Deus é, pois, o Absoluto presente a si mesmo, o absoluto do pensar. O devir 

dialético se dá nos três grandes momentos: ideia, natureza e espírito. E o espírito, por sua 

vez, também se desenrola em momentos: espírito subjetivo (indivíduo), espírito objetivo 

(social) e o espírito Absoluto (Divino). O Espírito Absoluto é o fundamental divino: absoluto 

e infinito. Apesar de se alienar, desdobrando-se no outro – ideia e natureza - não se multiplica, 

mas conserva a identidade consigo mesmo. Espírito é o saber de si mesmo na sua 

exteriorização – o ser – que é o movimento de conserva a identidade consigo mesmo no ser 

outro. 

A metafísica é, pois, a doutrina do ser do ente: é ontologia. Essa ontologia aceita 

como evidente a presença constante do Absoluto como fundamento do ser. O ser mesmo, 

precisa de fundamento para que se possa constituir ser constantemente presente. Daí 

concluir-se que a metafísica não é só fundamentação do ente do ser, mas também 

fundamentação do ser no ente supremo, no “Theos, portanto, na teologia. Justamente 

porque fundamenta, é uma “lógica”. A metafísica é “ontoteologia. 

 A história como devir do Absoluto na perspectiva do ateísmo reencontra, desta 

sorte, a forma mesma do velho mito. Na medida que faz do sujeito um momento transitório 

de um imenso e anônimo devir, tal concepção recai inteiramente na alienação objetivista. 
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A ilusão fundamental, que origina a religião consiste no fato de o homem fixar a 
distinção entre o eu e o objeto, considerando suas próprias essência infinita, seu 
objeto como distinto de si, como Deus, como um ser distinto de si, tentando, 
deste modo, superar a tensão fundamental entre o eu e o objeto de sua consciência. 
Aquela infinita possibilidade, que é o homem, o que faz dele uma tarefa indefinida, 
é atualizada, por uma projeção, num ser distinto do homem, daí porque, para 
Fuerbach, Deus nada mais é do que aquilo que o homem deseja ser. Deus é, 
simplesmente, o homem liberado dos limites, que condicionam a existência dos 
indivíduos. Neste sentido, a religião é um processo de esvaziamento do homem, 
uma vez que a verdadeira grandeza humana, sua finitude, é projetada em um ser 
distinto do homem. Tal ser se revela, assim como destruidor da dignidade humana. 
Pensando Deus, o homem pensa apenas a si mesmo de uma maneira alienada, 
pois a idéia do infinito é a própria humanidade do homem. Deus é o próprio ser 
humano alienando de si mesmo: a essência de Deus é a autoconsciência do 
homem. (OLIVEIRA,1984. p. 19-20.). 

 

Ele diz que Deus é a criação da fantasia, imagem que deve ser morta, para o homem 

tornar-se livre. Recusa descobrir no homem qualquer capacidade para abrir-se a Deus; é o 

homem que se faz o não – outro. Constrói inteiramente a sua essência. Se o homem é este 

calor absoluto cuja essência consiste na liberdade total, Deus não pode existir. 

A natureza livre do homem surge e desenvolve-se em qualquer dependência de Deus. 

O homem, antes de existir, não pode ser uma idéia eterna concebida por Deus. Sua essência 

estaria determinada antes de existir e, assim, ele não seria o que é. O existir precede a essência. 

O homem existe, depois se realiza. Nisto está a liberdade que o homem é. 

A negação de Deus está, pois, dentro da natureza: nela não há espaço para Deus. O 

homem é Deus para o homem. Afirma Feuerbach: 

 

Que a religião é a consciência do infinito: por isso, não é nem pode ser outra 
senão a consciência que o homem tem na limitação, mas na infinitude de seu ser. 
O ser absoluto, o Deus do homem é o ser mesmo do homem. Pensas no infinito? 
É que sentes e afirmas a potência do sentimento. (FEUERBACH, 2007. p. 55- 
56). 

 

Daí percebemos que o existencialismo busca esclarecer os problemas essenciais da 

existência humana a partir do próprio homem concreto, nas suas relações com os outros 

buscando um sentimento para viver. 

A essência do homem marxista, por sua vez não comporta a realidade divina, como 

ser de necessidades. 

O sujeito humano está vestido à natureza, seu objeto de satisfação. Essa 

intencionalidade, porém, tornou-se abstrata e alienou-se da natureza, devido à organização 

econômica nela introduzida pelo sistema capitalista, perdendo-se então outro objeto – o 

dinheiro que não o naturalmente seu. 
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A religião é contudo, para Marx paradoxalmente, a expressão da miséria real, 
mas, ao mesmo tempo, uma espécie de protesto contra esta miséria. Ela é neste 
sentido o ópio do povo, pois o hipnotiza com uma falsa superação da miséria e, 
assim, destrói a força da revolta. A verdadeira superação da miséria consiste na 
destruição do mundo, que gera tal ilusão, é a superação do contexto estrutural, 
que torna uma tal ilusão, é a superação do contexto estrutural, que torna uma 
tal ilusão necessária. É neste sentido, que para Marx, a crítica do direito, da 
política, da economia. A crítica da religião se conclui com afirmação de que o 
ser supremo para o homem é o próprio homem e com o imperativo de destruir 
tudo aquilo que escraviza-o o homem. (OLIVEIRA, 1084. p. 22-23.). 

 

Na sociedade, a natureza é de tal modo explorada que sua transformação não 

retorna ao homem que a transforma pelo trabalho, mas o senhor Todo-Poderoso do capital. 

Nesse contexto, nasce a religião, que é uma alienação secundária derivada da alienação 

econômica fundamental. O homem por não conseguir realizar-se no mundo de sua vivência 

espontânea que transforma pela mediação do trabalho, procura então transcender esse 

mundo do aqui e do agora para realizar-se num mundo divino, o além: ideal e fictício. Assim, 

Deus não é uma realidade intencionalmente; exigida pela natureza humana, mas alienação 

decorrente da situação econômica suprema, a alienação fundamental, a alienação religiosa. 

Voltadas ao seu objeto natural, todas as necessidades do homem se satisfazem e nele não 

sobra lugar para experiência divina, pois nessa visão, nenhuma das dimensões humanas a ela 

conduz. 

 
O problema profundo do ateísmo de Feuerbach, como também, em suas 
dimensões novas, o de Marx, é de uma compreensão do homem como ser 
absoluto no sentido do ser, que é, plenamente, ou pelo menos deve ser senhor de 
si mesmo. É, precisamente, este aspecto fundamental do ateísmo, que se vai 
explicitar no pensamento de Nietzsche. Uma das preocupações centrais do 
pensamento de Nietzsche foi desmascarar a metafísica tradicional, metafísica da 
racionalidade, que é, em sua essência mesma, idealismo, já que criou a distinção 
radical entre fenômeno em si Nietzsche, nesta face de seu pensamento, argumenta 
contra a metafísica a partir da ciência moderna a fim de, para além dos P A G E 
1 9 preconceitos, chegar à causa e aos juízos verdadeiros.”4 (OLIVEIRA,1984. p. 
25.). 

 

Contra essa civilização sem ideias insurge-se Nietzsche, denunciando nela uma 

tábua de valores totalmente a rejeitar e refugiando-se num ateísmo agressivo, valorizando o 

sentimento do terreno da existência, a única realidade da vida em devir onde se desenvolve 

de potência. 

 

                                                             
4 Nietzsche,op.cit.p.95: “Um dos graus, certamente muito alto, da cultura, é alcançado quando o homem 
ultrapassa conceitos e medos supersticiosos e religiosos e por exemplo, não acredita mais nos caros anjinhos 
ou no pecado hereditário, e até mesmo da salvação das almas desaprendeu de falar; nesse grau de libertação, 
ele ainda precisa, com suprema tensão de sua lucidez, superar a metafísica”. 
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S. Freud, também em defesa do homem, procura descobrir o gênero psicológico 
da religião e da ideia de Deus. A psicanálise se originou como diagnose e terapia 
de indivíduos e pretendia levar o homem a se libertar de suas doenças psíquicas. 
Mais tarde Freud, de um modo mais explícito, põe o problema de uma análise 
psicanalítica do fenômeno cultural e é, neste quadro, que se põe o problema da 
religião, já que ela se origina da mesma necessidade básica, que dá origem às outras 
funções culturais. (OLIVEIRA, 1984. p.29.). 

 

Daqui o seu pessimismo natural e o seu otimismo cientifico e pedagógico, segundo 

o qual a libertação do homem reside no progresso da ciência, sobretudo das ciências humanas, 

e no aperfeiçoamento da educação. O ideal freudiano do saber converge, neste sentido, com 

o ideal socrático do conhecimento; a felicidade alcança-se pelo conhecimento de si mesmo, 

pelo reconhecimento da relatividade e da transitoriedade da vida do homem. O Papa João 

Paulo II nos mostra na Encíclica Fé e Razão que diante da eterna felicidade não podemos 

relativizar: “Não é possível deter-se simplesmente na experiência; mesmo quando esta 

exprime e manifesta a interioridade do homem e a sua espiritualidade, é necessária que o 

reflexão especulativa alcance a substância espiritual e o fundamento que a sustenta”5. 

A ideia cientifica de Freud 6  foi sem dúvida, influenciada pela epistemologia 

positivista dominante. A sua crença no determinismo universal, como fundamento do 

conhecimento, é disto prova nada do que ocorrer no psiquismo é devido ao acaso, todos os 

                                                             
5 Fides et Ratio. Nº 83, p. 112. 
6  Sigmund Freud nasceu em 1856 numa família judia de uma pequena cidade da Checoslováquia então 
dominada pelo império austro-húngaro. Três anos depois toda a família se mudaria para Viena, onde ele se 
formaria médico e lançaria os fundamentos da psicanálise. Judeu assimilado e homem de mente científica, Freud 
desenvolveu uma crítica original da religião à medida que construía todo o edifício de sua colossal obra 
psicanalítica. De todos os seus tratados, Moisés e o Monoteísmo é o que melhor ilustra a preocupação de Freud 
com a religião de base judaicocristã e onde de maneira revolucionária reescreve toda a narrativa bíblica dentro 
de sua interpretação. 
Teoria - Segundo sua teoria, Moisés (o grande legislador do nascente povo israelita), teria sido um príncipe de 
pais egípcios que reuniu em torno de si um séquito de simpatizantes de sacerdotes e militares descontentes na 
corte do faraó e com eles guiou os escravos hebreus para Canaã, dando-lhe as leis de uma nova religião e 
sociedade. Nesta perspectiva, a narrativa bíblica que vincula Moisés com o povo hebreu, como seu milagroso 
salvamento das águas do Nilo, não seria mais que uma lenda acrescida posteriormente às Escrituras por escribas 
nacionalistas quando Israel já se firmava como nação. A análise inovadora de Freud a respeito da psicodinâmica 
das crenças e emoções religiosas é uma contribuição definitiva ao estudo da religião. Ligando as representações 
de Deus à figura paterna e os sentimentos religiosos a experiências e ao vínculo com o pai, afirmou que o 
processo de desenvolvimento condiciona a crença religiosa. A teoria de Freud é a de que a criança forma desde 
cedo a representação de Deus "exagerando" seus primeiros protetores, mais especificamente o pai, elevado à 
posição de Ser divino. Postulou então que o desamparo da criança e o reconhecimento do seu desamparo pelo 
adulto impelem a uma reação defensiva, à busca de proteção, formando a religião. Posteriormente às Escrituras 
por escribas nacionalistas quando Israel já se firmava como nação. A análise inovadora de Freud a respeito da 
psicodinâmica das crenças e emoções religiosas é uma contribuição definitiva ao estudo da religião. Ligando as 
representações de Deus à figura paterna e os sentimentos religiosos a experiências e ao vínculo com o pai, 
afirmou que o processo de desenvolvimento condiciona a crença religiosa. A teoria de Freud é a de que a 
criança forma desde cedo a representação de Deus "exagerando" seus primeiros protetores, mais 
especificamente o pai, elevado à posição de Ser divino. Postulou então que o desamparo da criança e o 
reconhecimento do seu desamparo pelo adulto impelem a uma reação defensiva, à busca de proteção, formando 
a religião. 
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fenômenos, mesmo que pareçam desprovidos de significado, insensatos ou insignificantes, 

têm um sentido, um fator determinante subjacente, uma causa explicativa, uma verdade 

camuflada por descobrir ou clarificar; da descoberta ou do reconhecimento, porque o seu 

principal efeito reside na libertação do homem, “A verdade liberta” é insistentemente 

afirmado por Freud. A psicanálise, ajudando a descobrir o sentido escondido dos sintomas 

e das manifestações do inconsciente, cura e liberta, abrindo ao homem a possibilidade de 

uma escolha esclarecida. 

 
A religião pretende, portanto, dar informações sobre o que é mais importante na 
vida humana: ela é, assim um ensinamento sobre o real, mas um ensinamento 
completamente irracional porque incapaz de uma legitimidade racional. Religião 
e ciência são, simplesmente inconciliáveis. Ela tem, porém uma missão muito 
importante na vida humana e importância considerável na manutenção da 
sociedade humana, exercendo uma enorme influência na humanidade 
precisamente pela incapacidade da maioria dos indivíduos, de superar a fase 
infantil da existência. No entanto, a religião não é uma informação sobre o real, 
ela não passa de ’ilusões’ , realizações dos mais antigos, forte e prementes desejos 
da humanidade. O segredo de sua força reside na força desses desejos. 
(OLIVEIRA, 1984. p. 32.). 

 

Para Comte e os positivistas em geral, a afirmação de Deus é um mito do passado, 

próprio do estado fictício e primitivo do espírito humano. Ele condena inicialmente a 

metafísica, em nome da ciência, considerada único tipo de conhecimento racional. A filosofia 

positiva, recusando a metafísica, reduz-se à sistematização das ciências. A sociologia 

apresenta-se como ciência suprema. A ética positivista é altruísta e a religião positiva prega o 

culto da humanidade. 

 

Ora, cada um de nós, contemplando a sua própria história, não se lembra de que 
foi sucessivamente teólogo na infância, metafísico na juventude e físico na idade 
madura? As explicações da ciência atual eliminam radicalmente a realidade divina. 
Adquirindo o caráter de universalidade que ainda lhe falta, a filosofia positiva será 
capaz de substituir completamente, com toda a sua superioridade natural, a 
filosofia teológica e a filosofia metafísica de quem a universidade é hoje a única 
propriedade real e que, privadas de tal motivo de preferência, não terão para os 

nossos sucessores mais que uma existência histórica. (COMTE, 1978. p. 4-13). 

 

Todas essas definições da finalidade da filosofia encontram-se reunidas em Augusto 

Comte. Positivo é o mesmo que real certo, relativo. Com base no progresso das ciências 

naturais exatas e consequências tecno-industriais delas derivadas, desenvolveu Comte o 

programa de uma mundividência cientifica que classifica de “filosofia positiva”, terceiro e 

último estado de desenvolvimento das ciências, que, partindo de um primeiro estado 

(teológico), em si explicam todos os fenômenos a partir de forças abstratas, para um estado 
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positivo em que se investigam as leis efetivas dos fenômenos, as suas relações constantes de 

sucessão e de semelhanças, não se fazendo apelo nem à natureza íntima, nem às causas 

primeiras ou finais. 

O neopositivismo, por sua vez, limita o conhecimento cientifico à ciência positiva. 

As proposições da Ética, Estética, Metafísica e Religião não passam de expressões 

sentimentais. “O Neopositivismo considera, então, como numa tarefa central da filosofia, 

liberta-se dos pseudo-problemas, transmitidos pela tradição, como, por exemplo, o problema 

de Deus sobre o que racionalmente nada se pode dizer” (OLIVEIRA, 1984. p. 41-42.). 

A tarefa da filosofia consiste, portanto, em estudar a formulação lingüística dos 

fenômenos físicos e químicos da natureza, sem se interessar pelo ser-em-si dos entes. 

 

A verdade é que uma certa mentalidade positivista continua defendendo a ilusão 
de que, graças às conquistas cientificas e técnicas, o homem, como se fosse um 
demiurgo, poderá chegar por si mesmo a garantir o domínio total do seu destino 
(CARTA ENCÍCLICA..., 1998, p. 122.) 

 

Para a consciência neopositivista Deus é supérfluo, porque não exigido como 

explicação dos fatos positivamente palpáveis de nosso mundo: não há necessidade alguma 

de formular a pergunta acerca de sua existência.  

O problema de Deus é também encarado pelo racionalismo critico como um abuso 

ou excesso de confiança na razão. Segundo estes autores à filosofia da religião compete 

essencialmente refletir sobre o ato religioso na sua existência concreta e submeter a um 

exame critico as categorias e os esquemas mediante os quais a consciência religiosa exprime 

as suas relações com o Absoluto. 

A questão central de toda esta problemática conduz à pergunta se o homem, em 

sua estrutura própria, supõe algo que, superando toda a finitude, é a garantia de sua liberdade 

ou se, exatamente para conservar-se como ser livre, deve negar qualquer instância superior a 

si mesmo. 

O pensamento contemporâneo rejeita esse modo de pensar o real que ignora o ser 

verdadeiro e concreto, ser que existe e que palpita no coração do ente. E em consequência, 

entende a sua rejeição, também, a toda e qualquer prova metafísica que nasça dessa 

concepção. Verdade e liberdade, com efeito, ou caminham juntas, ou miseravelmente 

perecem. 

A maneira grega de conhecer os entes, que é pela essência neles imersa, impossibilita 

o conhecimento da realidade de Deus. A essência divina, não estando encarnada em nenhum 

ser do mundo empírico, a inteligência não pode inteligi-la. Somente através dos nossos 
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conceitos abstratos, o Deus real e vivo não é atingível. Em conceitos dessa natureza - não 

conhecidos no mundo empírico – conhecemos a Deus como é o nosso pensamento, mas 

não como é na realidade: a sua noção não pode ser buscada pela experiência no mundo 

circundado. O deus dos filósofos é um deus pensamento e não um Deus dos crentes, de 

Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Deus divino, mas o deus humano. Os pensadores 

contemporâneos concordam plenamente com Kant, quando conclui que toda prova 

metafísica de Deus sofre dos vícios do argumento ontológico. 

Karl Rahner confronta seu pensamento como pensamento moderno a respeito de 

Deus e isto ele faz a partir da própria transformação do pensamento filosófico, que chegou 

a modernidade à sua explicação plena no pensamento de Kante. 

 

Na filosofia teórica, a razão é pensamento em função da sensibilidade; na filosofia 
prática, ela é pensada em função de si mesma, portanto enquanto liberdade. 
Considerando o homem enquanto ser livre, portanto enquanto ser moral, em sua 
relação com o homem-natureza, o homem que aspira à felicidade, Kant chega à 
conclusão de que eles formam uma unidade fundamental a qual enquanto 
perfeição, não pode, contudo, ser realizada nem pela razão teórica, nem pela razão 
prática, pois a natureza não pode dar origem ao estudo supremo de felicidade, 
nem a liberdade pode agir sobre a natureza de modo a determiná-la de acordo 
com leis naturais. A partir deste dilema, Kante postula uma realidade capaz de 
realizar a exigida unidade entre liberdade e natureza, denomina esta realidade 
Deus. Neste contexto, Deus não é, propriamente conhecido, mas apenas 
postulado, precisamente como garante da harmonia entre o todo da sensibilidade 
(natureza) e a vontade enquanto autodeterminação (liberdade). A superação da 
contradição entre natureza e liberdade é a ideia do bem supremo, Deus, onde a 
natureza se adequa a razão. (OLIVEIRA, 1984. p.15-16.). 

 

O transcendentalismo fenomenológico não visa o sujeito particular, mas a 

subjetividade humana. A fenomenologia, ao revelar essa subjetividade fundamental, 

reconduz toas as formas de cultura a fonte inicial de suas significações. As afirmações e juízos 

culturais, basicamente intencionavam pela razão a explicitação do sujeito humano com vistas 

à compreensão de sua vida. A história da cultura consiste na radicalização de si mesmo para 

a descoberta de si mesmo tecendo-se na infinidade do tempo, das reflexões do homem que 

anseia revelar o seu próprio sentido. 

Em toda metafísica ocidental, o ser aparece como ente, isto é, como ser objetivado, 

o objeto do sujeito pensante, representação intelectual; não como é a partir de si mesmo. 

Concebe-se o ser como presença ou existência de essência que é pensável 

independentemente de sua existir. Ente é uma idéia eterna realizada. Por isso a antologia 

sempre pensou o ser como idéia em sua objetivação – atingindo, através da essência; não, 

porém em si mesmo e a partir de si mesmo. O Ser como tal permanece oculto no ente. 
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As críticas de hoje em dia são contra a demonstração metafísica de Deus, pois 

afirmam que o ser humano está vertido essencial e exclusivamente aos seres do mundo. Para 

eles não existe outra dimensão do transcender antropológico. Desconhecem, portanto, a 

dimensão original do ser humano que, por sua natureza, se religa a Deus. 

Segundo estes autores à filosofia da religião compete essencialmente refletir sobre 

o ato religioso na sua existência concreta e submeter a um exame critico as categorias e os 

esquemas mediante os quais a consciência religiosa exprime as suas relações com o Absoluto. 

Paradigmática, sobretudo, a crítica da religião de Feuerbach ou de Freud. A explicação é 

sempre a mesma Deus é o ideal resultante de projeção da carência e miséria real do homem. 

Novas e amplas possibilidades se abriram à filosofia da religião pelo movimento 

fenomenológico, que permitiu, no interior de uma radicalidade, a intencionalidade objetiva 

de todas as formas do conhecimento humano. Utilizando com grande originalidade e 

destreza o método fenomenológico, Marx Scheler conseguiu evidenciar algumas 

características essenciais do fenômeno religioso, que, evitando o mesmo tempo o 

racionalismo e o irracionalismo, serviram de quadro de referência a todas as reflexões 

ulteriores 

A filosofia alemã de inspiração católica é largamente tributária às idéias de Marx 

Scheler. Muitos dos pensadores valendo-se dos resultados da filosofia da vida e da história 

do personalismo dialógico e do existencialismo elaboram toda uma série de categorias 

filosófico-religiosas amplamente aproveitadas pela ulterior reflexão teológica. 

Os valores morais não se realizam apenas numa pessoa isolada, mas numa 

comunidade de pessoas, num todo hierarquizado, cuja termo supremo é Deus. Eles 

concluem numa concepção teísta, de influência agostiniana, em que Deus é, a um tempo, 

fonte de valores e pessoa das pessoas. Há um processo teogônico, uma auto revelação de 

Deus, que não pode executar-se sem a história do mundo e do homem. 

No seguimento da viagem antropológica praticada e inspirado-se por um lado, no 

método transcendental de J. Marechal e, por outro, na análise existencial de Heidegger, K. 

Rahner considera essencial a fundamentação ontológica da filosofia da religião na estrutura 

originária do espírito humano. A análise transcendental mostra que o espírito humano 

constitui uma abertura dinamicamente orientada para o ser. E isto porque todo ser humano 

conhece e age, bem como a própria pergunta sobre o ser, só se podem compreender 

admitindo como sua condição de possibilidade uma originária antecipação do ser. 
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Já que o homem é pergunta pelo ser, a metafísica enquanto reflexão 
transcendental é a pergunta. Como é possível a pergunta pelo ser, esta é a 
questão da metafísica segundo K. Rahner. E em primeiro lugar, tal pergunta 
pressupõe já um saber o ser, do contrário ela seria impossível. (OLIVEIRA, 
1984. p. 100.). 

 

O fato do homem perguntar pelo ser revela a sua finitude, o seu caráter criatural, 

que a deixa numa atitude de expectativa, de potencial ouvinte de uma eventual revelação, por 

iniciativa, livre e gratuita de um Deus de Amor. A atenção prestada à estrutura ontológica do 

espírito de modo algum impede a compreensão de início necessário da radical novidade da 

relação com tudo o que comporta de surpreendente e irredutível beleza. 

 Para K. Rahner a filosofia da religião tem a tarefa de classificar metódica e 

reflexivamente a possibilidade e a essência formal da religião com base na experiência 

originária do ser absoluto e suas manifestações. Como tal, a filosofia da religião, no sentido 

técnico e formal do termo, ultrapassa a análise puramente descritiva do fenômeno religioso 

para julgar, como última instância, a sua essência e o seu valor de verdade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mostramos aqui neste artigo de maneira sucinta, a filosofia transcendental e a 

religião, abordando a problemática de Deus e o “Ambiente Espiritual” anterior a Karl 

Rahner. 

A historicidade se revela como lugar da emergência do homem como sujeito livre e 

da emergência de Deus como mistério absoluto, condição última do processo de libertação 

do homem.  

Examinamos a procedência e a razão desses clamores que culminaram na 

proclamação da morte de Deus da metafísica ocidental. E repensando o processo da 

demonstração, usando com certa tranquilidade até poucos decênios, verificamos a urgência 

de dedicar mais atenção ao sentido originário e fundamento da noção de Deus. 

A constatação que se pode chegar no final deste artigo é que a novidade da noção 

de Deus no mundo é fator relevante para que se possa construir um mundo melhor, anseio 

tão insistentemente manifestado no decorrer da história da humanidade. 
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