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APRESENTAÇÃO
A Revista Vias Reflexivas é uma publicação eletrônica, com periodicidade anual da
Faculdade Municipal de Palhoça. Publica artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas.
O número 1 foi publicado em meio impresso, em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e,
a partir do número 2, a publicação do periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X,
sendo que este número foi publicado em agosto de 2009. Os textos podem ser produzidos
por pesquisadores/docentes da FMP, assim como por professores (mestres e/ou doutores)
juntamente com discentes e por docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições de
ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os laços entre a extensão, a pesquisa e o ensino.
Estes textos são avaliados anonimamente por dois pareceristas do Conselho Editorial.
Apenas os trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão encaminhados para publicação,
desde que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas pelo(s) autor(es), além de
a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos textos. Assim, ao enviar o material
para publicação, o(s) autor(es) está(ão) automaticamente concordando com as diretrizes
editoriais da Revista e, além disso, cedendo os direitos autorais relativos aos trabalhos
publicados.
Com imensa satisfação e alegria, mais uma vez, conseguimos dar continuidade ao
Projeto de Extensão da FMP - Revista Vias Reflexivas e publicar o número 15(quinze) que
traz estudos de diferentes vertentes teóricas e metodológicas, circunscrevendo importantes
investigações nas áreas de Administração, Pedagogia, Educação e outras mais. Assim, os
trabalhos publicados pretendem contribuir para promover um diálogo construtivo entre esses
campos do saber. Este número conta com 07 (sete) artigos, e 01 (uma) resenha do livro A
Arqueologia do Saber de Foucault, embora já publicado há algum tempo continua como
um clássico, por isso, sua publicação.
O primeiro artigo intitulado “Relações de emprego em tempos de pandemia de Covid
19 e seus impactos na Gestão de Pessoas” apresenta a intenção de evidenciar os impactos
trazidos nas Relações de Emprego e na Saúde e Bem-Estar dos colaboradores pela ocorrência
da pandemia da COVID 19 (Corona Vírus Disease). Para tanto, resgatou-se atualizações
legislativas que apresentaram efetividade no momento pandêmico, haja vista as mudanças
de comportamento social.
O segundo intitulado “Influência das redes sociais de forma positiva na autoaceitação
de mulheres plus size” apresenta como tema central o impacto das redes sociais de forma
6

positiva na autoaceitação de mulheres plus size. A metodologia foi aplicada por meio de
revisões bibliográficas e pesquisas de caráter qualitativo e descritivo.
O terceiro “Análise comparativa de planejamento e gestão estratégicos entre duas
microempresas do município de Palhoça” objetiva conhecer micro-empresas varejistas, com
situações afins de mercado e localização, para desenvolver um comparativo entre as mesmas
de planejamento e gestão estratégicos. Para isso, observou-se nos dois comércios
características estratégicas como a definição da missão e visão da empresa, a análise do
macro e micro-ambiente com análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças e
a definição de metas e objetivos que foram traçados pelas mesmas e a determinação das
estratégias e o controle realizado pelos gestores.
Já o quarto “Responsabilidade socioambiental das organizações produtivas como
estratégia de competitividade” aborda conceitualmente a necessidade das organizações
ponderarem a sua responsabilidade socioambiental como forma de equilíbrio entre o sistema
de produção e o meio socioambiental em que a organização está inserida. Aborda-se a
responsabilidade socioambiental como junção da responsabilidade social com a ambiental;
ou seja, são ações e valores pregados pela organização cujo foco está no social e no
ambiental, o que pode ser também denominado como sustentabilidade ou responsabilidade
social corporativa.
O próximo “Precificação de ativos intangíveis avaliação de empresas utilizando a
metodologia do fluxo de caixa descontado” objetiva informar aos leitores sobre como utilizar
a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para avaliar intangíveis, sobretudo aos
empreendedores que desejam conhecer o valor venal de sua Empresa ou negócio. Para este
fim utilizou-se como metodologia o exemplo de uma Empresa da área de TI.
O seguinte “5g, Inteligência Artificial e Internet: um estudo bibliométrico da
produção científica na base web of science” analisou as características das publicações
relacionadas aos temas 5G, o futuro da inteligência artificial e seus desafios e Internet, estilo
de vida e trabalho. A pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science, procurando
identificar as principais áreas, períodos de publicação, países, tipos de documentos,
instituições e idiomas destas publicações no período de 2018 a 2021.
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O sétimo artigo “A Ética da Educação Infantil e suas suposições psicológicas”
problematiza os usos por educadores de termos psicológicos como ‘desenvolvimento’,
‘aprendizagem’ e ‘personalidade’. Estes termos muitas vezes são adotados tanto em sentido moral
quanto em acepção psicológica. Isso gera a necessidade de questionar os usos e ambiguidades
presentes nessa linguagem.
Há uma resenha neste número, sobre o livro A Arqueologia do Saber de autoria de
Michel Foucault, 8. ed. Trad. Luiz F. B. Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2020.
254 p. Foi resenhado por Luzinete Carpin Niedzieluk (FMP).
Convidamos todos para leitura!

Profa. Dra. Luzinete Carpin Niedzieluk
Editora/Coordenadora
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RELAÇÕES DE EMPREGO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID 19 E SEUS
IMPACTOS NA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS COLABORADORES
Alissane Lia Tasca SILVEIRA (FMP)
alissane.silveira@fmpsc.edu.br
Rosana Rosa SILVEIRA (FMP)
rosana.silveira@fmpsc.edu.br
Cibelli de Medeiros PICKLER (FMP)
cibelli.medeiros@fmpsc.edu.br

RESUMO: O presente artigo apresenta a intenção de evidenciar os impactos trazidos nas
Relações de Emprego e na Saúde e Bem-Estar dos colaboradores pela ocorrência da
pandemia da COVID 19 (Corona Vírus Disease). Para tanto, resgatou-se atualizações
legislativas que apresentaram efetividade no momento pandêmico, haja vista as mudanças
de comportamento social. Destacou-se, outrossim, a literatura acerca da área de Gestão de
Pessoas frente aos desafios enfrentados pela Covid-19, especialmente, para uma atuação
mais estratégica dessa área no que concerne à saúde e bem-estar do colaborador.
Metodologicamente, o estudo se caracterizou pela abordagem qualitativa dedutiva por não
ter a propositura de generalizar resultados. Discute-se que as áreas abordadas estarão cada
vez mais em congruência, haja vista que a Sociedade conheceu uma novidade
comportamental, a inserção das tecnologias, a construção de uma cultura que promova saúde
e bem-estar dentro das organizações e a expressa necessidade de desenvolvimento de
competências socioemocionais, que pode se incorporar como hábito ao aumento da
produtividade nas organizações.
PALAVRAS-CHAVE: Relação de Emprego, Gestão de Pessoas, Saúde e Bem-Estar.
1 INTRODUÇÃO
O momento pandêmico em virtude da proliferação da Covid-19 trouxe algo novo e
surpreendente para as organizações. O trabalho remoto passou a ser o novo cotidiano dos
colaboradores, que exigiu que modificassem suas rotinas de trabalho. Com isso, questões em
torno de temas como Relações de Trabalho e Saúde e Bem-Estar passaram a fazer parte das
discussões no ambiente empresarial.
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A abordagem conjunta de duas áreas de conhecimento, mesmo que integradas, pode
parecer ousada à apreciação dos leitores. No entanto, cabe destacar que a Relação de
Emprego e a área de Gestão de Pessoas responsável pela Saúde e Bem-Estar dos
colaboradores motiva a investigação científica pela percepção do resgate e/ou surgimento de
comportamentos e conceitos que tragam maior compreensão do atual momento que passam
as corporações, bem como os desafios vivenciados por elas.
A Reforma Trabalhista ocorrida no ano de 2017 trouxe ajustes nas Relações de
Emprego e consequentemente nas ações da Gestão de Pessoas, que tiveram maior efetividade
no ano de 2020, principalmente no que tange à modalidade de contrato de trabalho em home
office, em decorrência da necessidade legal de isolamento social.
Questões sobre qualidade de vida no trabalho, saúde e bem-estar, dentre outras
pautas, passaram a ser de responsabilidade da área de Gestão de Pessoas. As organizações
já estão desenvolvendo programas de treinamento e desenvolvimento para atender
especificamente essas necessidades (MARRAS, 2016).
Nesse âmbito é que se manifesta a curiosidade científica de investigação da temática,
apresentando-se como questionamento a ser desvendado: quais são os impactos diante da
pandemia da Covid-19 nas relações de emprego e seus reflexos na saúde e bem-estar dos
colaboradores?
Para responder ao problema proposto, delineou-se o objetivo de evidenciar quais são
os impactos diante da pandemia da Covid-19 em se tratando das Relações de Emprego e na
Saúde e Bem-Estar dos colaboradores.
A estrutura composta no estudo para a concretização do objetivo visou descrever o
contexto pandêmico; compreender as relações de emprego e/ou relações de trabalho;
apresentar as modalidades de contratos que compõem as relações de emprego; bem como,
as relações de emprego em tempo de pandemia da Covid-19. Em outro aspecto, o estudo
buscou contribuir para a discussão acerca da inter-relação entre as relações de emprego e
gestão de pessoas, apresentando-se a literatura em torno da área de Gestão de Pessoas; e as
questões de saúde e bem-estar do colaborador diante da crise pandêmica.

2 REVISÃO TEÓRICA
No presente momento pretende-se apresentar o referencial teórico necessário a este
formato de ensaio. Nessa toada, busca-se trazer autores seminais, bem como de vanguarda,
haja vista a incipiência comportamental da sociedade diante dos efeitos pandêmicos
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vivenciados, o que culminou numa abordagem proliferativa acerca do tema.
Diante do surgimento de produção científica nesta temática proposta, esclarece-se que
cada qual possui o seu viés contributivo ao desenvolvimento de discussões e reflexões nas
organizações, já que se parte da premissa de que estas representam grupos sociais focados
em atingimento de um objetivo em comum.
Em vista a se apresentar uma fundamentação teórica consistente, traz-se a contribuição
bibliográfica focada numa estrutura com três eixos, os quais impactados com a pandemia de
COVID 19: Relações de Emprego, Organizações e Gestão de Pessoas.

2.1 CONTEXTO PANDÊMICO
Têm-se notícias de que a proliferação do COVID 19 (CoronaVírusDisease), iniciouse na China, passando a atingir além do Continente Asiático, o Europeu, América do Norte,
Central, Sul. Ao cume de se reconhecer a condição de pandemia, a qual foi oficialmente
admitida no Brasil em 17 de março do ano de 2020, momento em que efetivamente
iniciaram, no ambiente nacional, as medidas de isolamento, bem como distanciamento
social. (AQUINO et. al, 2020).
Desse modo, verifica-se que vários países adotam intervenções na tentativa de reduzir
a transmissão do vírus e obstar a evolução da pandemia. “Tais medidas incluem o isolamento
de casos; o incentivo à higienização das mãos, à adoção de etiqueta respiratória e ao uso de
máscaras faciais caseiras; e medidas progressivas de distanciamento social [...]” (AQUINO,
et. al, 2020). Chegou-se ao ápice de conscientização da população para permanência em
casa, ocorrendo até a completa proibição da circulação nas ruas, exceto para a compra de
alimentos e medicamentos ou a busca de assistência à saúde.
No atual contexto, oscilam medidas de: fechamento de escolas e universidades, em
alguns momentos a proibição de eventos de massa e de aglomerações, para determinados
destinos a restrição de viagens e transportes públicos, pois se fala na existência hodierna de
pandemia de pessoas não vacinadas e também do risco de contaminação em virtude de
variantes da COVID 19.
Percebe-se, pelo exposto, o abalo no comportamento social ao que culminou também
alteração comportamental e procedimental no ambiente organizacional. Desse modo, passase a apresentar a base literária relacionada às Relações de Trabalho e Gestão de Pessoas,
para se apontar os reflexos da pandemia nas organizações.
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2.2 RELAÇÕES DE EMPREGO E/OU RELAÇÕES DE TRABALHO
Inicialmente, há que se destacar a diferença entre Relações de Emprego e Relações de
Trabalho. Essa diferenciação se faz necessária, principalmente para averiguação da
adequada aplicabilidade da lei a cada caso, por diferirem em termos de ordenamento jurídico.
Para identificação de Relação de Emprego, há que se observar os requisitos que
compõem o vínculo jurídico. Nesse contexto, elenca-se a observância da presença de:
subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Esses indicadores também são
expostos por Vasconcelos (2019), tratando a habitualidade como não eventualidade. A partir
desses itens caracterizadores, passa-se a tecer esclarecimentos sobre cada um deles.
Sobre subordinação remete-se ao ato de sujeição, ao cumprimento das regras
organizacionais, a aceitação da presença do poder hierárquico, na maior parte das vezes
evidenciado por meio de um organograma que identifica as chefias, seus auxiliares e
subordinados. Ainda, no âmbito de subordinação pode-se observar a presença de um
fluxograma com a função de evidenciar o fluxo do processo de gestão de uma organização.
Esses dois instrumentos, organograma e fluxograma de gestão, quando em sintonia, sendo
complementares, apresentam com clarividência os ditames da subordinação, de tal sorte que
não se confunda o prolatar de ordens e/ou comandos de execução, com arbitrariedade.
Realça-se que para caracterização da Relação de Emprego, a subordinação precisa
necessariamente estar presente, e que o organograma e/ou fluxograma são ferramentas que
facilitam a transparência da operacionalização do poder hierárquico. No entanto, para
existência de subordinação e caracterização de uma Relação de Emprego, não é obrigatória
a existência das ferramentas mencionadas, estas são facilitadores da ordem e fluxo de
processos gerenciais.
A habitualidade entendida como requisito da caracterização da Relação de Emprego é
traduzida pelo hábito da atividade laboral desempenhada. Essa habitualidade, por vezes, é
questionada em número de vezes por semana do comparecimento na empresa. No entanto,
com a prática da modalidade de contrato de trabalho por home office esse questionamento
restou observado pelo número de vezes do exercício do labor, seja na sede da empresa ou
não. Ocorre que habitualidade tem um viés de subjetividade, de relatividade, então preza-se
pelo cerne do labor, aproximando-se em algo rotineiro, para assim concluir-se pela
existência de hábito laboral.
O pagamento pelo exercício da atividade laboral traz a configuração da onerosidade.
Desse modo, entende-se esse requisito da Relação de Emprego, não de modo isolado, mas
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interligado ao fato de se existir um trabalho habitual que é remunerado pela figura do
empregador.
Finalmente, como requisito caracterizador da Relação de Emprego, está a
pessoalidade. Essa característica é traduzida pela necessidade da presença daquele indivíduo
específico para realização do trabalho. Atrela-se a habilidade técnica de execução da tarefa
a própria pessoa que foi admitida pelo empregador.
Assim, esclarecidos os requisitos anteriormente nominados, tem-se que quando
presentes e conectados, relacionados entre si, são responsáveis pela caracterização da
Relação de Emprego, gerando a incidência do ordenamento jurídico cabível a esse vínculo
empregatício, em que estão presentes a figura do empregador e empregado. Nessa toada, há
que destacar a necessidade de registro do vínculo em Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), haja vista a tutela da Consolidação das Leis do Trabalho nesta relação.
No tocante à Relação de Trabalho há que se destacar que está pautada precipuamente
numa prestação de serviços, ou seja, nesse âmbito não há que se falar em registro em Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pois o ponto caracterizador está na execução do
trabalho em si. Nesse sentido, o vínculo contratual se dá mediante o estabelecimento de uma
relação jurídica em que uma Pessoa Jurídica presta um serviço à outra, ou, ainda que haja
essa prestação de serviço entre Pessoa Natural e Pessoa Jurídica ou até entre Pessoas
Naturais.
Outro aspecto no viés de Relação de Trabalho consiste no fato de que pode ocorrer um
desvirtuamento ou até um certo disfarce da Relação de Emprego. Assim, pode-se dizer que
a Relação de Trabalho pode não condizer com uma realidade fática de Relação de Emprego,
em que o contratante queira eximir-se de encargos trabalhistas.
Recomenda-se que contratantes na Relação de Trabalho e também empregadores na
Relação de Emprego busquem o enquadramento legal atinente ao vínculo efetivamente
existente.
Esclarecidas as diferenças entre Relação de Trabalho e de Relação de Emprego passase a apontar maiores detalhes das modalidades de contrato de trabalho que compõem as
Relações de Emprego.

2.2.1 Modalidades de Contrato de Trabalho que Compõem a Relação de Emprego
Observam-se como modalidades de Contrato de Trabalho, advinda de uma
classificação geral para mais específica, os contratos por prazo determinado e aqueles com
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prazo indeterminado.
Salienta-se que, em que pese o princípio da continuidade da relação de emprego, os
contratos de trabalho por prazo determinado estão bastante presentes na prática empresarial.
Esses contratos, como sua própria terminologia evidencia, têm tempo de duração, sendo
caracterizados por uma data de início e outra de término. Podem ocorrer em caso de
contratação marcada pela necessidade de um período de experiência do empregado na
empresa, sendo que esse lapso temporal não poderá exceder 90 dias, permitida apenas uma
prorrogação dentro do seu limite máximo de vigência. Outra possibilidade em contrato por
prazo determinado é denominada como de temporada ou sazonal, sendo que o tempo de
duração não poderá extrapolar 180 dias. O prazo de vigência contratual deve ser respeitado
com precisão, haja vista que se exceder a atividade laboral em 1 dia, o contrato
automaticamente transmuta-se a um contrato por prazo indeterminado.
Os contratos por prazo indeterminado, são caracterizados pela intenção de vigência
contínua, sem prazo para finalização. Embora com essa conotação infinita, os mesmos
podem ser rescindidos por iniciativa do empregador ou do empregado. Dependendo da
iniciativa de uma rescisão as verbas trabalhistas poderão variar tendo-se também como
variante rescisória se há, ou não, a existência de justo motivo, elencado por lei, quando
motivada pelo empregador.
Com base no exposto, é pertinente ressaltar que ocorreram, no momento do auge
pandêmico, algumas rescisões de contrato de trabalho, principalmente pela redução brusca
de receita bruta anual empresarial, principalmente em períodos de total isolamento social e
medidas de lockdown. Essas medidas trouxeram mudanças, nas Relações de Emprego, que
compuseram o teor de Medidas Provisórias, haja vista o caráter de emergência e urgência de
se buscar alternativas para preservação dessas Relações.

2.2.2 Relações de Emprego em Tempos de Pandemia de Covid 19
Realça-se, desde já, que a partir de 2017 já foram observadas alterações no
ordenamento jurídico brasileiro, com a tão comentada reforma trabalhista. Nesse ano,
ocorreu a publicação de uma nova versão da Consolidação das Leis do Trabalho com
alterações no âmbito de terceirizações, teletrabalho, intervalo de almoço, dentre outras.
(COSTA, B.S., et. al., 2018).
Sobre o teletrabalho, enfatiza Silva e Lins (2021), que "[...] Hoje o teletrabalho já se
encontra conceituado no art. 75-B criado pela Lei n. 13.467/2017, que entrou em vigor em
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novembro do mesmo ano, como aquele serviço preponderantemente fora das dependências
do empregador [...]." Acresce-se que para o desempenho desse labor a tecnologia da
informação se faz necessária.
Algumas das alterações mesmo que propostas em 2017 tiveram prática efetiva em
2020, com a necessidade do isolamento social. Uma delas consiste no teletrabalho, na
modalidade de contrato de trabalho em home office. Embora já com ordenamento jurídico
vigente, outras tantas situações laborais exigiram do empregador e empregado uma maior
adaptabilidade em virtude de um momento atípico surgido. Essa adaptabilidade causou
impactos na Gestão de Pessoas de modo que a legalidade, diante de uma situação inusitada,
estivesse presente.
A pandemia da COVID-19 Medidas Provisórias 927/2020 e 936/2020, que
flexibilizaram providências urgentes a se tomar, dispensando qualquer tipo de negociação
prévia com sindicatos de categoria. (SILVA; LINS, 2021).
Entende-se que essas medidas provisórias vieram compor o ordenamento jurídico com
o intuito de se preservar as Relações de Emprego. Também se pensou numa benesse de
preservação da atividade econômica organizada, pois a partir do momento em que se
preserva o emprego e a renda, consequentemente a circulação de bens e serviços existirá,
acarretando a necessidade de produção industrial.
Trazendo-se a atualização normativa, vem-se esclarecer que com a caducidade da MP
927/2020, resta a aplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho, mesmo que por
analogia, em situações fáticas disciplinadas por tal instrumento jurídico emergencial. Já a
MP 936/2020, foi convertida na Lei 14.020/2020.
No contexto exposto, com foco na atividade econômica organizada, as Relações de
Emprego no momento da pandemia causada pela COVID -19, foram marcadas por situações
fáticas, quais sejam: antecipação de férias individuais e coletivas; home office e teletrabalho;
reduções proporcionais de jornada de trabalho e salário; suspensão temporária de contrato
de trabalho ou layoff; banco de horas; saque temporário do FGTS.
Essas situações de adaptabilidade foram vistas pelo empregado como alternativas
viáveis para manutenção do emprego e da atividade empresarial, afinal férias antecipadas
eram bem vindas ao se pensar na possibilidade de ser dispensado; assim como trabalhar
remotamente, mesmo que sem as plenas condições de trabalho em casa; ainda foi opção
aceitável a suspensão temporária do contrato de trabalho, com valor remuneratório módico,
indexado pelo seguro desemprego; também a redução salarial proporcional a diminuição de
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jornada foi alternativa contemplada.

2.3 A GESTÃO DE PESSOAS E AS MUDANÇAS OCASIONADAS PELA
PROLIFERAÇÃO DA COVID-19
A velocidade com que as transformações ocorrem no mundo exige pessoas dispostas
a aprender, desaprender e reaprender continuamente. As novas rotinas de trabalho em regime
de home office em função da pandemia da Covid-19 trouxeram alguns questionamentos
quanto à produtividade, tempo de trabalho, condições físicas e mentais, e bem-estar,
considerando-se que, literalmente, levaram o trabalho para casa em tempo integral.
Enquanto as organizações preocupam-se em manter a competitividade, aumentar a
produtividade e reduzir custos, os empregados buscam a compensação do stresse causado
pela busca constante por resultados. É preciso considerar que as organizações, embora
precisem administrar seus recursos humanos, não podem desconsiderar que são seres
humanos, que desejam ser felizes e ter qualidade de vida (MARRAS, 2016; LACOMBE,
2011). Neste sentido, o investimento em treinamento e desenvolvimento passa ser amparado
pela área de Gestão de Pessoas.
Os efeitos da pandemia pela COVID 19 fizeram fortalecer as ações de capacitação
pelas corporações. As tendências hodiernas estão voltadas ao mundo corporativo como a
postura para o autodesenvolvimento e à aprendizagem contínua dos profissionais, além de
possibilitar o aprimoramento de atitudes, habilidades e competências para as organizações.
Essa visão se confirma, com os dados da ABTD (2021), em que apontam que 55% dos
investimentos em 2020 tiveram como prioridade o desenvolvimento da alta liderança e
gerência e supervisão, sendo que essa porcentagem é 10% maior do que o ano anterior.
Evidenciando-se uma preocupação maior das empresas com o desenvolvimento das
competências comportamentais e menor com as técnicas. Com a pandemia a saúde mental
passou a ser o ponto central da área de gestão de pessoas, e o investimento em programas
voltados à saúde mental e ao desenvolvimento de lideranças, o fator principal para a
continuidade dos negócios.
Competências, pode-se dizer que não significa apenas o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessário para exercer uma atividade, mas também o desempenho
expresso pelo indivíduo em termos de comportamento e realizações decorrentes do
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gerenciamento e aplicação destes no trabalho (CARBONE, 2006). Assim, considera-se
diversas dimensões: cognitiva, psicomotora e afetiva.
Dessa maneira, as competências comportamentais ligadas às habilidades sociais,
constituem um conjunto de repertório comportamental adequado a contextos que contribuem
para o desempenho socioemocional, que expressam sentimentos, atitudes, desejos etc
(MARIN ET AL, 2017).
Competências são componentes-chave do capital humano. As competências
socioemocionais impulsionam o próprio desenvolvimento futuro e também o
desenvolvimento das competências cognitivas. A elevação dos níveis de competências
socioemocionais como perseverança, autoestima e sociabilidade pode beneficiar fortemente
o aperfeiçoamento de resultados voltados à saúde e ao bem-estar subjetivo, assim como a
redução de comportamentos antissociais (OCDE, 2015).
Assim, é possível sistematizar o rol de competências e habilidades necessárias ao
cumprimento dos objetivos estratégicos de uma organização e acompanhar as ações para o
desenvolvimento dessas competências nos colaboradores, sendo um papel fundamental da
área de Gestão de Pessoas. Pois o desenvolvimento do ser passa pelo autoconhecimento e o
autodesenvolvimento, ou seja, as competências socioemocionais, que contribuem para a
transformação comportamental do indivíduo, acentuando-se em cenários de crise, como o
vivenciado durante a pandemia.

2.3.2 Saúde e bem-estar no ambiente de trabalho
A inserção da tecnologia no trabalho remoto e o isolamento social em meio à
pandemia emergiu a necessidade de acompanhar a saúde dos colaboradores para a
construção de um ambiente de trabalho que promova bem-estar e qualidade de vida. Essa
responsabilidade direcionada à área de Gestão de Pessoas visa a proteção à saúde no que diz
respeito à aquisição de patologias ligadas ao trabalho ou agentes resultantes dele, chamada
de Higiene e Medicina do trabalho (MARRAS, 2016).
Este tema traz a pungência do alicerce tecnológico e das condições de trabalho em
decorrência do cenário pandêmico para a construção de uma cultura que proporcione maior
qualidade de vida em organizações de todos os tamanhos e dos diferentes setores. Entendese por qualidade de vida o meio no qual o colaborador vivencia e que promova bem-estar
físico, mental, psicológico e emocional (LACOMBE, 2011).
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Os dados da OMS (2017) mostram que os índices de ansiedade, depressão e até
suicídios vem aumentando no Brasil, 9,3% da população sofre de ansiedade, é o país com
maior prevalência no mundo, 5,8% sofre de depressão, sendo o maior com número de
deprimidos da América Latina, e o oitavo país em número de suicídios no mundo, o que traz
à tona a relevância de compreender sobremaneira como as lideranças estão preparadas para
se adaptarem rapidamente ao volume de informações e a necessidade de solucionar
problemas complexos com um olhar para a gestão das competências socioemocionais,
criando-se uma cultura digital preocupada com a saúde do indivíduo.
Um estudo publicado em 2021 informou que no Brasil as taxas de prevalência de
depressão e ansiedade aumentaram 61% e 44% respectivamente durante a pandemia. A
maior taxa dentre os países das Américas avaliados, destacando-se um salto exorbitante
durante a pandemia (TOUCH ET AL, 2022).
Neste sentido, as organizações passam a ter responsabilidade social sobre seus
colaboradores, e o líder a ter um papel importante no aceleramento das transformações
tecnológicas e relações sociais mais interativas. Sobremaneira, alertando para uma
necessidade de desenvolver as competências socioemocionais e a maneira de fazer a gestão
dessas competências, desenvolvendo-se uma Gestão de Pessoas mais estratégica. A oferta
de programas de capacitação e desenvolvimento que atuem na prevenção da saúde e
promoção do bem-estar individual e coletivo pode se tornar uma alternativa de valor no
cenário pandêmico e pós pandêmico.
A seguir passa-se aos Procedimentos Metodológicos

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Delineia-se como procedimentos metodológicos a utilização do método de pesquisa
dedutivo, de abordagem qualitativa, com fulcro na pesquisa bibliográfica. Nesse ínterim,
passa-se a tecer esclarecimentos acerca de cada ferramenta metodológica.
Sobre o método dedutivo de pesquisa, pode-se dizer que o mesmo apresenta como
modo de abordagem a estrutura de se traçar bases generalistas, para, após, buscar-se
conclusões intrínsecas a um universo mais restrito, particularizado. Em que pese a utilidade
desse método, o mesmo pode apresentar oportunidades e ameaças ao pesquisador, haja vista
que se propõe a explicitar um conteúdo a partir de premissas. (MARCONI; LAKATOS,
2017).
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Já a abordagem qualitativa de pesquisa apresenta sua cientificidade justamente por
seu caráter com maior lastro de subjetividade, reflexão e de instigação do conhecimento
produzido. Desse modo, faz-se por enaltecer, corroborando com Creswell (2010), com a
validade e reconhecimento da abordagem qualitativa como eficaz no tratamento dos dados
pesquisados.
Quanto a pesquisa bibliográfica, reflete-se pela busca de autores seminais, bem como
de vanguarda acerca de um tema proposto. Assim tem-se subsídios para estruturação de um
artigo com riqueza de conhecimento científico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas relações de emprego e/ou relações de trabalho foi possível evidenciar os seus
reflexos no período da pandemia pela COVID-19 na área de gestão de pessoas nas
organizações. Neste sentido, as relações de emprego observam os elementos que
caracterizam o vínculo jurídico como a subordinação, habitualidade, onerosidade e
pessoalidade, que remetem a necessidade de elaboração de estratégias e a utilização de
instrumentos pela área de gestão de pessoas que resguardem tais requisitos. As organizações
tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, modificando suas rotinas de trabalho, dessa
maneira os ordenamentos jurídicos tiveram que ser repensados. Houve a necessidade de
produção de novos sistemas jurídicos, os quais foram motivados pela mudança
comportamental social.
Os comportamentos sociais impulsionam a necessidade de regulação através da
legislação, ou seja, os conflitos ou desafios sociais são motivadores das ações do poder
legislativo, seja no âmbito municipal, estadual e federal, e no momento pandêmico, isso
ficou bastante evidente.
As modalidades de contrato de trabalho que compõe as relações de emprego também
foram questionadas com a crise da COVID-19, trazendo insegurança jurídica tanto do ponto
de vista do empregado quanto do empresário. No auge da pandemia as rescisões de contrato
de trabalho foram realidade em virtude da redução no faturamento da empresa, exigindo uma
tomada de decisão radical por parte dos gestores. Contudo, o governo apresentou algumas
medidas provisórias que visavam preservar as relações de trabalho durante o período. Assim,
o dispositivo jurídico que trata do teletrabalho passou a ser explorado durante a pandemia,
na modalidade de contrato de trabalho em home office.
Assim, as Relações de Emprego no momento da pandemia causada pela COVID -19
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foram marcadas por situações de adaptabilidade, vistas pelo empregado como alternativas
viáveis para manutenção do emprego e da atividade empresarial. Trabalhar remotamente,
mesmo que sem as plenas condições de trabalho em casa; foi opção aceitável a suspensão
temporária do contrato de trabalho. Contudo, os impactos causados nos empregados pela
crise foram além da flexibilização da legislação trabalhista, exigindo novas competências
por parte dos colaboradores, muito mais comportamentais do que técnicas. A saúde mental
dos empregados passou a ser o elemento de preocupação pelas empresas, e a área de gestão
de pessoas a promover e monitorar as ações para amenizar os impactos.
Os índices de pessoas com ansiedade e depressão crescem no Brasil, podendo-se
observar as posições já desalentas do país em 2017, e que, fizeram por piorar com a situação
da Covid-19, aumentando-se em 61% os casos de depressão e 41% de ansiedade. Por isso,
a construção de uma cultura tecnológica que proporcione maior interatividade, saúde e bemestar no ambiente de trabalho é o desafio da área de gestão de pessoas, como alternativa para
a manutenção do colaborador em plenas condições físicas e mentais para desempenhar as
suas funções.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tecer conteúdo de modo final, busca-se resgatar a importância da publicação de
Medidas Provisórias que além de seu papel normativo, trouxeram um alento ao exercício da
atividade econômica organizada, cujos propósitos foram atender aos anseios de empregados
e de empregadores, quanto às soluções viáveis e juridicamente possíveis num momento de
impactado pela existência de uma pandemia. Assim, enfatiza-se que esse ordenamento
apresentou alternativas para se evitar a demissão em massa e a falência de empresas.
Percebeu-se com esse ensaio teórico que as linhas de conhecimento abordadas, quais
sejam Relação de Emprego e Gestão de Pessoas estiveram em congruência com um fim
específico: o de amenizar os impactos degradantes empresariais em decorrência de um
momento de pandemia. Desse modo, os problemas decorrentes das relações humanas podem
e devem ser atenuados com atualização de ordenamento jurídico e maturidade social voltada
à adequação comportamental.
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Ao responder-se o problema de pesquisa, no sentido de se apontar os impactos diante
da pandemia de COVID 19 nas relações de emprego e seus reflexos na gestão de pessoas,
recomenda-se aos empregadores a observância de instrumentos legislativos que comportem
os anseios dos empregados, principalmente quanto à necessidade de manutenção das
Relações de Emprego. Desse modo, como consequência, a adaptação de procedimentos
adotados na Gestão de Pessoas se faz necessários.
Importante salientar que a manutenção das Relações de Emprego, também se dará
além de instrumentos legislativos por meio da liderança, uma vez que compete a ela estreitar
os vínculos com a área de gestão de pessoas, ou seja, a gestão de equipes a fim de intensificar
o ritmo de trabalho no atual momento de pandemia.
A liderança preza pelo comprometimento dos colaboradores; seu propósito visa
inspirar a equipe, bem como agilizar a resposta dos trabalhadores frente aos estímulos do
ambiente organizacional, explorando as oportunidades de negócios com a finalidade de
buscar continuamente os melhores resultados, mediante o desempenho humano.
Em resumo, o papel da liderança tem contribuído na jornada de trabalho
(teletrabalho, jornada flexível, entre outros) e na política de Gestão de Pessoas, assim como
no enfrentamento das consequências da pandemia de Covid-19 no âmbito das relações de
trabalho.

TITLE: EMPLOYMENT RELATIONS IN TIMES OF THE COVID 19 PANDEMIC AND
ITS IMPACTS ON PEOPLE MANAGEMENT.
ABSTRACT: This article intends to highlight the impacts brought on Employment
Relations and on the Health and Well-Being of employees by the occurrence of the COVID
19 (Corona Virus Disease) pandemic. To this end, legislative updates were rescued that were
effective in the pandemic moment, given the changes in social behavior. Furthermore, the
literature on the area of People Management was highlighted in the face of the challenges
faced by Covid-19, especially for a more strategic action in this area with regard to the health
and well-being of the employee. Methodologically, the study was characterized by a
deductive qualitative approach for not having the purpose of generalizing results. It is argued
that the areas addressed will be increasingly in congruence, given that the Society has
experienced a behavioral novelty, the insertion of technologies, the construction of a
technological culture that promotes health and well-being within organizations and the
expressed need to development of socio-emotional skills, which can become a habit to
increase productivity in organizations.
KEYWORDS: Employment relationship; People Management; Helth and Welfare
Relationship.
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RESUMO: O presente trabalho apresenta como tema central o impacto das redes sociais de
forma positiva na autoaceitação de mulheres plus size. A metodologia foi aplicada por meio
de revisões bibliográficas e pesquisas de caráter qualitativo e descritivo. É evidente que a
mulher gorda encontra diversas dificuldades para a autorrealização ao longo de sua vida,
porém esse estudo busca demonstrar a existência de formas de compreensão e aceitação do
corpo e a possibilidade de viver sua vida com uma relação saudável entre o corpo e a mente,
criando consciência sobre preconceitos e entendendo as nuances históricas, valorizando a
individualidade. Utilizando redes sociais e o trabalho de influenciadoras digitais, a pesquisa
busca apresentar que a influência positiva é capaz de transformar a vida de inúmeras
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mulheres plus size, primando pela abordagem naturalista na relação com o corpo. A
autoaceitação de pessoas do gênero feminino que não se encaixam no padrão estético atual
tem potencial absolutamente transformador na esfera individual e social.

PALAVRAS-CHAVE: Influência; Autoestima; Aceitação; plus Size; Redes sociais.

1 INTRODUÇÃO
As redes sociais são sistemas de interação que permitem o compartilhamento de
informações entre pessoas ou empresas por meio da internet. Na contemporaneidade, elas
têm grande influência, em especial na realidade de mulheres que carecem de autoestima e
uma rede de suporte emocional. É possível, porém que essa influência não seja negativa,
mas sim possa auxiliar no processo de autoaceitação.
A presente pesquisa aborda a importância da influência das plataformas digitais sobre
a satisfação corporal das mulheres, expostas a tantas informações que visam ditar como
devem ser, chegando a colocar em cheque sua individualidade e a natureza da sua beleza.
Numa sociedade que supervaloriza corpos magros, é comum que mulheres plus size
sempre se sintam inferiorizadas diante de corpos magros. Considerando o impacto das redes
sociais, buscou-se responder “como as redes sociais influenciam positivamente na
autoaceitação de mulheres plus size? ”
Como a população de tamanhos grandes vem se tornando exponencialmente mais
expressiva, visa-se compreender o impacto que as redes sociais causam de forma positiva no
processo de autoaceitação de mulheres plus size, tendo como objetivo identificar o marketing
plus size nas mídias digitais, comparar a comunicação destinada ao público plus size com a
comunicação voltada às pessoas magras e destacar como as redes sociais o You Tube e
Instagram influenciam de forma positiva na autoaceitação de mulheres plus size.

2 O MARKETING PLUS SIZE EM MÍDIAS DIGITAIS
Atualmente mídia digital é um conceito muito amplo e pode ser interpretada de
diversas formas.
Em vigor, o termo “mídia digital” está atrelado ao seu sentido técnico, que
engloba todos os recursos, veículos e equipamentos que trabalham a partir da
tecnologia digital. [...] Dentro da comunicação empresarial, porém, temos as
mídias digitais como os canais de criação, distribuição e promoção de conteúdo
de Marketing Digital — posts nas redes sociais, banners patrocinados em blogs,
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anúncios do Google e qualquer outro tipo de material divulgado na internet.
(ABREU, 2019, n.p.)

Nas palavras de Minuzzi e Larentis (2014) o entendimento de marketing passou por
muitas mudanças desde que começou a ser estudado, logo após a Revolução Industrial e o
surgimento da produção em massa. Na era da Revolução Industrial, a preocupação do
marketing era a produção de mercadorias com a melhor qualidade possível. Porém, com o
passar dos anos, mais precisamente a partir da década de 1950, as empresas começaram a
perceber que manter o foco nas vendas a qualquer custo não seria o melhor caminho.
Estratégias agressivas de promoção e vendas passaram a dar lugar a outros tipos de
marketing, incluindo o digital - grande responsável pelo impacto de vendas realizadas por
mídias sociais.
Para Tavares e Sampaio (2017) o marketing digital tem sido um grande aliado das
empresas, sendo a internet utilizada como uma ferramenta de diálogo entre organizações e
consumidores, tornando-se assim um diferencial competitivo. As mídias sociais costumam
ser campo de contato direto e transparente com os clientes aproximando empresas de seu
público-alvo e buscando, assim, um diferencial competitivo.
De acordo com Tatsch (2020), 60% da população brasileira está com sobrepeso,
incluindo os grupos com excesso de peso e os obesos. O sobrepeso atinge mais as mulheres
predominantemente as mulheres, que representam 62,6% desse total.
O termo plus size foi utilizado pela primeira vez em 1920, cunhado e disseminado
pela norte-americana Lane Bryant (Hess, 2017), com sua primeira loja em 1904, onde
produzia e vendia roupas para gestantes. Por volta da década de 20, Bryant percebeu uma
grande lacuna no mercado: os grandes fabricantes simplesmente ignoravam as mulheres
mais robustas, que precisavam recorrer a ateliês particulares. Teve, então, como premissa
fornecer roupas de boa qualidade (e dentro das tendências) para mulheres fora das medidas
padrões.
O período entre meados da década de 70 e a década de 90 marcou um aumento
significativo na indústria da moda plus size, particularmente nos EUA. Isso
ocorreu porque o “baby boomers” estavam crescendo e também ficando
maiores, passando de 63,6 quilos para 74,5 quilos. O aumento do peso médio
trouxe um salto de cerca de dois tamanhos no manequim feminino. Essas
mulheres precisavam de roupas de qualidade e que se ajustassem bem ao corpo
e as marcas começaram, lentamente, a seguir essa mudança (HESS, 2017 n.p.)

Na atualidade, Dolce & Gabbana foi a marca de luxo pioneira em inclusão de corpos
gordos no mercado, como Sims (2021) relata, se tornando a primeira casa histórica de luxo
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a oferecer peças de ready-to-wear acima do tamanho 50, subindo para 52 em 2019, com
resposta positiva do mercado. A marca não divulga números de vendas, mas a 11 Honoré,
um varejista online especializado em roupas de grife plus size, observou uma taxa de venda
de 70% e 80% para as duas primeiras coleções da etiqueta, respectivamente.
Além das marcas de luxo, marcas convencionais como Renner, Riachuelo, Marisa e
C&A também adicionaram tamanhos mais inclusivos na última década. Estevão (2021)
aponta que a Renner segue com o posto da maior varejista de moda do país, tendo
movimentado R$ 75 bilhões no ano passado. Uma das iniciativas recentes para ampliar o
mercado fashion tem sido a inclusão de coleções plus size no catálogo.
Embora o marketing esteja presente nas redes sociais, o mercado plus size ainda não
é muito abrangente neste eixo. Conforme Jimenez e Abonizio (2018), o mundo é planejado
para os magros, sendo os espaços e coisas construídos de tamanhos cada vez menores,
atendendo a este público. Enquanto que a aparição de pessoas gordas nas mídias geralmente
se apresenta como corpos “preguiçosos”, “desajeitados”, “doentes” e aceitos por serem
“engraçados”.
Vieira (2019), em seus estudos sobre mídias digitais aponta o surgimento das
chamadas Influenciadores Digitais, termo utilizado para se referir às pessoas que se
sobressaem nas redes sociais. Estas mobilizam milhões de seguidores, alcançando uma
audiência constante através da produção e do compartilhamento de diversos conteúdos,
muitas vezes “modelando” opiniões, comportamentos e criando conteúdos exclusivos, sendo
eles textos, fotos, vídeos da sua rotina, entre outros.
Porém, vem sendo crescente o olhar sobre este nicho e o mercado para pessoas gordas
está cada vez maior tornando possível que pessoas plus size tenham oportunidade de se sentir
bem no próprio corpo. A pesquisa mostrou com dados que marcas que aderiram novos
tamanhos tiveram um grande aumento em suas vendas; portanto marcas menos inclusivas
estão ficando para trás e reafirmando em seu branding que não são para todos.
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COMUNICAÇÃO DE PESSOAS MAGRAS
Conforme Francisca (2021), a sociedade atual impõe, de forma muito violenta, um
padrão de beleza que cultua a magreza, a branquitude e a juventude dos corpos,
principalmente a pessoas do gênero feminino. Comerciais de cosméticos, procedimentos
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estéticos e filtros de rede social reforçam e ensinam que só existe um tipo de beleza aceitável
e tudo que não segue esse padrão deve ser desvalorizado, diminuído, indesejado, até que se
adeque ao que a sociedade entende como belo. Também mostra que em 2015, um artigo
intitulado "Insatisfação da imagem corporal e estado nutricional em crianças de 7 a 11 anos:
estudo transversal" publicou os resultados de uma pesquisa realizada na cidade de Porto
Alegre, no ano de 2015, e que revelou que mais de 75% das crianças entrevistadas
apresentaram insatisfação com sua própria imagem corporal, desejando ter uma silhueta
diferente da sua.
A pressão estética começa desde a infância e depois de enraizada, dificilmente
consegue ser desconstruída, até porque vai muito além da autoestima – com o problema
também localizado no sistema. Durante (2018) refere que vivemos num tempo em que se
valoriza a imagem. Esta, por vezes se pauta em padrões irreais de se alcançar, enquanto a
insatisfação que ela causa nas pessoas promove o consumo - essencial ao sistema capitalista.
A pressão estética afeta a todos, porém mulheres em maior intensidade, pois, numa
sociedade machista este público também é tratado como produto de consumo. Cabe salientar
que nem sempre corpos gordos foram desvalorizados, sendo que na Idade Média, eram
celebrados e símbolo dos nobres. Após a Revolução Industrial, com forte proliferação do
pensamento higienista, que estudava maneiras de corpos serem mais produtivos, a gordura
passou a ser considerada doença e o corpo gordo passou a ser considerado preguiçoso, feio,
indesejado, sinônimo de falta de força de vontade. Entender a repulsa ao corpo gordo como
histórica e socialmente construída é essencial para se trabalhar por mudanças nessa
mentalidade.
O preconceito dirigido a pessoas gordas, decorrente dessa característica é
denominado “gordofobia”, um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam
alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro
preconceito baseado em uma característica única”, explica o Dr. Adriano Segal, psiquiatra
do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Há
estudos com universitários em que afirmam preferir se casar com traficantes ou bandidos do
que com obesos”, diz o médico (Rodrigues, 2018).
A “gordofobia” na prática, só para citar alguns exemplos que vão além de
xingamentos e ofensas segundo Durante (2018) se expressa na falta de acesso a
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equipamentos públicos, como catracas de ônibus e macas de hospital, escassez de roupas e
de mobiliário, menor oferta de empregos, dentre outras.
Manaia (2019) apresenta a comunicação como um dos pilares da sociedade e todos
os dias esta se utiliza da linguagem, seja ela visual, corporal, emocional ou artística para
transmitir ideias e demonstrar seus interesses. Com o passar do tempo a comunicação
evoluiu de forma considerável, sendo a internet exemplo desta mudança, fornecendo
possibilidades únicas, como a comunicação em tempo real e aproximando pessoas de
diferentes regiões do mundo. Conforme Manaina (2019), as empresas devem comunicar o
que elas são e o que elas acreditam, gerando interações genuínas.
A comunicação plus size possui um olhar atento quanto ao seu posicionamento que
respeita as diversidades. É perceptível que enquanto as marcas comuns não gostam de
apostar muito no diferente, as marcas com tamanhos maiores querem ser percebidas no
mercado como diferentes. Um exemplo a ser citado é a loja Sislla (Instagram @sislla), cujo
público que era anteriormente representado por pessoas magras, atualmente passou a abarcar
pessoas com numeração 36 até 58.
Um exemplo de influenciadora digital é Raissa Galvão, mais conhecida por “Ray
Neon” (Instagram @rayneon), uma blogueira plus size que conforme Soupin (2019) aponta,
destaca-se por seus looks extravagantes e criativos, sendo a youtuber e uma referência de
moda plus size.

Em suas redes sociais a mesma apresenta cotidiano, enfatizando

principalmente a autoaceitação do corpo gordo, além da menção a problemas psicológicos diagnosticada com bipolaridade, expõe abertamente seus sentimentos e como lida
diariamente com o mundo ao seu redor.
É evidente a existência de diferença entre a comunicação plus size e a comunicação
para pessoas magras de modo que afete diretamente o olhar de seus públicos.
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INFLUENCIAR DE FORMA POSITIVA NA AUTOACEITAÇÃO DE MULHERES
PLUS SIZE
A partir do século XXI, ficou muito mais fácil o acesso à internet, romper o
distanciamento entre pessoas ao redor do mundo foi uma grande revolução no mundo. Logo
em seguida vieram as redes sociais e suas influências. Atualmente e notória a influência das
redes sociais, em todo o mundo. Para Politi (2020), o Instagram tem a média de 1 bilhão de
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usuários ativos ao longo de um mês típico, enquanto o You Tube acumula o dobro disso em
sua base de usuários _ dos quais, 79% têm a sua própria conta na rede social. Vale observar
o impacto disso em um espectro global: as redes sociais fazem parte do dia a dia das pessoas.
Só no Brasil, por exemplo, as pessoas ficam quase quatro horas por dia checando as
suas redes sociais, hábito que coloca o país no segundo lugar do ranking global. Ele também
explica que assim como o cinema serviu como uma das principais plataformas de
publicidade e comunicação ao longo da primeira metade do século XX e a televisão dominou
grande parte da outra metade, a internet se tornou o meio de comunicação mais consumido
nos últimos anos. As pessoas encontraram nos influenciadores digitais um reduto de
confiança quando se trata de indicações de produtos.
A internet é considerada um marco importante na evolução da tecnologia, visto
que aproxima pessoas, culturas e influencia diretamente a evolução do mercado
de consumo, tendo em vista a facilidade atualmente para o acesso rápido e
prático na aquisição de serviços e produtos. As organizações têm-se adequado
ao contexto das redes sociais visando se aproximarem do consumidor.
Considera-se Influencer digital uma pessoa que possua alcance, engajamento, e
relevância, a fim de manter uma boa audiência a ponto de conquistar seu público
de forma a exercer influência sobre ele. As marcas, ao analisarem que as pessoas
dedicam parte de seu tempo conectado nas redes, têm investido em formadores
de opinião para veicular seus produtos (CAVALCANTE, 2021, p.01).

Segundo Grieger e Botelho-Francisco (2019) os influenciadores digitais usam seus
perfis nas redes sociais digitais para conversar com seu público sobre pautas cotidianas,
incluindo hábitos de consumo. São indivíduos que exercem impacto acima da média num
segmento, seja ele grande pequeno ou mesmo um nicho, capaz de utilizar de sua marca forte
para formar um público fiel e engajado, monetizando por meio de seus conteúdos, tendo,
assim, grande valor de troca para empresas de diversos segmentos. Ainda segundo o autor,
no Brasil estima-se que existam atualmente cerca de 230 mil influenciadores digitais,
trabalhando, impulsionando consumo e gerando resultados para a economia do país. Destes,
40% são mulheres e 60% homens. A pesquisa apresenta também, que 2% dos
influenciadores digitais são responsáveis por 54% das interações nas redes. Isso se dá porque
esses 2% representam os influenciadores com maior número de seguidores nas redes, maior
popularidade e audiência no mercado de influenciadores digitais ainda está se desenvolvendo
e amadurecendo no país.
O influenciador digital é acima de tudo um grande comunicador, ele transmite sua
vida para um público que geralmente não o conhece pessoalmente, mas que compartilhar
das mesmas ideologias. Conforme Tangerino (2016), comunidades virtuais em culturas
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colaborativas abrem espaço para que minorias anteriormente excluídas tenham espaço para
se fazerem ouvidas numa sociedade que por muitos anos as tem calado. São espaços plenos
de diálogos entre os iguais e pontes entre os diferentes para que denominadores comuns
sejam encontrados. Consumo é uma prática que envolve dois vetores que são
intrinsecamente unidos: materialidade e ideologia. Ao consumir determinados produtos, as
pessoas estão consequentemente assumindo suas ideologias, mesmo que muitas vezes o
consumidor não compreenda por completo sua escolha. Podemos atualmente consumir tudo
na internet, mídia, corpos, roupas, modos, estilos de vida até ideologias. O fato é que todos
consomem aquilo que se identificam.
As influenciadoras do You Tube e Instagram podem impactar pessoas ao redor do
mundo de duas formas: por idealização (porque quer ter uma vida como a do influenciador)
ou por identificação (se assemelha ao influenciador). Para Elias (2018), no primeiro caso,
buscam modos de vida que existem apenas atrás das telas, em que todos são felizes e não há
problemas. Elas se sentem inferiorizadas porque estão diante de uma realidade sem derrota.
Já ao verem um sujeito comum, que não esconde seus defeitos, se identificam e pensam: ‘Se
ele pode, eu também posso’. Para os especialistas, é importante que exemplos de aceitação
e autoestima sejam fontes de identificação e inspiração desde que não se tornem outro padrão
a ser seguido. Eles alertam que uma das consequências da busca pela perfeição – muitas
vezes disfarçada de estilo de vida saudável – é a ortorexia (doença que surge quando esse
objetivo se torna uma obsessão).
A forma mais saudável de consumir o conteúdo dessas plataformas é assistindo
pessoas que possuem semelhanças com o seu público e não desmereçam a sua vivência. Um
exemplo é a influenciadora Luiza Junqueira, uma mulher gorda que ultrapassa mais de
setecentos mil inscritos no seu canal do You Tube (Tá Querida) e 233 mil seguidores no seu
Instagram. Em entrevista com Elias (2018 n.p.), ela comenta:
A gente vive se comparando a essas ilusórias perfeições nas fotos, mas posso
garantir que essas pessoas não são assim. Sabe por quê? Pois sou uma delas”,
diz, antes de detalhar e filmar outras características suas, como espinhas,
vermelhidão no rosto e celulite. O vídeo já ultrapassa 2 milhões de visualizações
e está intitulado “TOUR PELO MEU CORPO” no You Tube.

Já a modelo e influenciadora Rita Carreira, em entrevista para a Vogue, como Vieira
(2020) mostra, foi reconhecida pelo Instagram, no ano passado, como uma das brasileiras
que melhor fala sobre body positive nas redes sociais. “Ser gorda nunca vai ser mais difícil
do que ser negra, mas faço questão de levar adiante discussões sobre “gordofobia”.
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Outra grande influenciadora e modelo gorda, Bia Gremion

(Instagram

@biagremion) deu uma entrevista para Gimenez (2020), onde conta que quando teve contato
com o feminismo, tudo mudou e suas referências começaram a ser transformadas. “Foi muito
libertador, foi minha porta de entrada. Quanto mais eu entendia sobre, mais eu me
questionava por que meu corpo não era um recorte dos debates. Daí eu percebi que eu
precisava encontrar grupos que iriam me incluir, foi algo que fez todo sentido para mim. Até
dentro do próprio discurso feminista, faltava falar sobre o corpo gordo. Foi aí que comecei
a lutar pelos meus direitos”, relembra.
Já a influenciadora e bailarina Thais Carla, teve seu sucesso quando ficou conhecida
por “dançarina da Anitta”. Ela chegou a passar por algumas experiências ruins com
preconceito nas suas redes sociais, mas nunca deixou de fazer o que ela faz de melhor:
espalhar autoaceitação e mostrar a sua rotina. Em entrevista para Amaral (2021), ela explica
que a dança virou paixão e, por ser a única criança gorda da turma e nunca ter visto bailarinas
com o corpo como o seu em toda sua formação, jurou que seria ela a fonte de inspiração para
uma nova geração de crianças. A dançarina afirma “meu corpo é um ato político. Eu faço as
pessoas refletirem e é isso é o que eu gosto, de mostrar para as pessoas que elas podem, sim,
ter uma vida. Quando eu dançava com a Anitta sentia que muita gente ficava feliz em me
ver lá porque quebrei um tabu para bailarina. Tanto que depois disso muita gente começou
a botar outras pessoas gordas dançando”.
Ainda que o movimento body positive não seja tão grande, se pode observar quanta
diferença faz na vida de uma mulher ter referências reais e inspiradoras. Isso possibilita se
olhar com outros olhos e ver que existe beleza em seus corpos, mesmo que não seja o padrão
que a sociedade prega na contemporaneidade. Apesar disso, existem muitas chances desse
movimento só crescer nos próximos anos e cada vez mais influenciar mulheres a se auto
aceitarem.

5 METODOLOGIA
A metodologia do presente artigo caracterizou-se por revisões bibliográficas e
pesquisas de caráter qualitativo e descritivo sobre o assunto. A pesquisa de artigos foi
realizada durante o ano de 2021, utilizando-se de bases de dados de artigos e bibliotecas
digitais como: Elias (2018), Colóquio de Moda (2016) e Abreu (2019). Com uma análise do
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conteúdo, foi possível mostrar como existe a possibilidade de autoaceitação dessas pessoas
que são historicamente rejeitadas pelo padrão estético ditado pelo patriarcado durante grande
parte da formação das civilizações ocidentais.

6 CONCLUSÃO
O presente estudo possui como principal objetivo compreender as influências
positivas da publicidade na autoaceitação de mulheres plus size. Para tal, foi necessário
identificar o marketing plus size em mídias digitais, comparar a comunicação plus size com
a comunicação voltada a pessoas magras e destacar o papel das redes sociais “Instagram” e
“You Tube” em influenciar na autorrealização da mulher gorda.
O trabalho conseguiu atingir todos esses objetivos, primeiramente identificando
como se configura o marketing para pessoas plus size, tornando perceptível que,
lamentavelmente, ainda existem muitas disparidades a serem contornadas nesse mercado.
Ao comparar a comunicação de marcas plus size e marcas para pessoas magras, notou-se
que ainda existe um grande receio por parte dessas em se posicionar, o que se dá,
possivelmente, em decorrência do preconceito enraizado e institucionalizado no mercado
contra pessoas gordas.
O principal ponto da pesquisa é a identificação da existência de um tratamento
exclusivo à mulher gorda, não apenas no tratamento pessoal, mas também na carência de
acessibilidade nos espaços públicos, em hospitais, aviões, dentre outros espaços. A
imposição do emagrecimento para escapar da discriminação existe e é deveras banalizada,
porém não deve ser vista como única alternativa, se é possível combater abertamente a
“gordofobia” de modo a transformar a presente realidade, com a aceitação próprio corpo, em
face da noção da “gordofobia” como um construto mais direcionado da misoginia.
Em razão disso, se mostra vital o papel de influenciadoras digitais no processo de
desconstrução, pois elas demonstram, por meio de seu ofício, que não é impossível prezar
por uma relação de amor com o próprio corpo, e ainda que esse seja um processo longo e
deliberado, sua concretização traz apenas benefícios. A influência nas redes sociais pode sim
ser negativa, porém quando a publicidade busca primar pela aceitação e não a normatização,
pode se tornar o alvo alguém muito mais seguro de si e mudar meio social, com nova
perspectiva.
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TITLE: POSITIVE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE SELFACCEPTANCE OF FATTY WOMEN
ABSTRACT: The following project presents as it's central theme the impact of social
networks in a positive manner in plus size self-acceptance. The methodology was applied
by bibliographic revisions and researchs of qualitative and descriptive character. It
is evident that the fat woman finds multiple difficulties in her self realization in the course
of her life, still this study aims to demonstrate the existence of ways to understanding and
acceptance of the body and the possibility of living her life with a healthy relationship with
the body and the mind, creating consciousness about prejudices and understanding the
historical nuances, nurturing individuality. By using social networks and the work of digital
influencers, this research will show that the positive influence is capable to transform the
life of countless fat women, excelling for the naturalistic approach in the relation with the
body. The self acceptance of people of the female gender who do not fit in the current
aesthetic patterns has full transforming potential in both individual and social sphere.
KEYWORDS: Influence; Self-esteem; Acceptance, Plus Size, Social networks.
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo conhecer micro-empresas varejistas, com
situações afins de mercado e localização, para desenvolver um comparativo entre as mesmas
de planejamento e gestão estratégicos. Para isso observou-se nos dois comércios
características estratégicas como a definição da missão e visão da empresa, a análise do
macro e micro-ambiente com análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças e
a definição de metas e objetivos que foram traçados pelas mesmas e a determinação das
estratégias e o controle realizado pelos gestores. Utilizou-se para levantamento dos dados
uma pesquisa de caráter qualitativo, com entrevista e questionários e aplicou-se a tipologia
real e documental. Concluiu-se a importância do planejamento e gestão através de situações
encontradas nos dois comércios estudados. De um lado uma empresa com planejamento e
gestão estratégicos, e que põe em prática todo conhecimento que dispõem para manter-se no
mercado e melhorar vendas tentando atingir suas metas diárias para chegar aos objetivos
propostos. Por outro lado, a outra empresa que não é estruturada estrategicamente e suas
vulnerabilidades diante de um mercado tão competitivo.
PALAVRAS-CHAVE: Micro-empresas. Planejamento e gestão estratégicos. Análise
Comparativa.
1 INTRODUÇÃO
Atualmente as micros e pequenas empresas no ramo de varejo tornaram - se uma das
atividades de grande crescimento econômico no Brasil. A grande maioria são empresas
formadas por empreendedores familiares que sonham com o negócio próprio, no entanto,
entram no mercado com pouco ou nenhuma experiência na área de gestão e planejamento
para seu empreendimento, além de disporem de poucos recursos financeiros para iniciar o
negócio.
Levando-se em conta os conceitos e aplicações de Planejamento e Gestão Estratégica
nas empresas de micro e pequeno porte, este artigo tem o intuito de fazer um comparativo
entre duas destas empresas de comércio de varejo localizadas na cidade de Palhoça.
Após o entendimento destes conceitos, será verificado no âmbito organizacional
dentro destas perspectivas como foi realizada a implementação de objetivos e metas, e por
fim a determinação das estratégias a serem utilizadas e de que forma está sendo realizado
este controle por parte dos gestores.
Para chegar aos pontos propostos utilizou-se a pesquisa bibliográfica, métodos de
pesquisa real e documental, sendo que se aplicou o método qualitativo de questionário e uma
entrevista, com visita aos estabelecimentos comerciais.
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E por fim estabelecer parâmetros comparativos na forma de gestão e planejamento
destas duas empresas de ramos diferentes, mas que passam por situações semelhantes de
estrutura econômica, financeira e geográfica.

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Tavares (2000) tem como conceito de Planejamento Estratégico “[...] uma técnica
administrativa que objetiva manter uma organização como um conjunto apropriadamente
integrado em seu ambiente, identificando oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos
para o cumprimento de sua missão”. Tavares ressalta aqui a importância de uma organização
conhecer o mercado em que está e conhecer as fragilidades de sua empresa através da análise
dos pontos citados.
Para Almeida (2001) o “Planejamento Estratégico é uma técnica administrativa que
procura ordenar as ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho
que se deve seguir (estratégia)”, com estas definições pode-se observar a importância de aliar
a gestão junto ao planejamento para orientar, controlar e guiar os membros de uma
organização ao desenvolvimento e crescimento estrutural.
Segundo Vasconcelos Filho (1985) administrar estrategicamente é permear, em todos
os níveis da organização, a consciência de que a empresa deve viver em função de um
pensamento maior, estratégico e não de negócios isolados, de oportunidades, sendo assim
uma das ferramentas que deve ser utilizada pelo empresário antes da tomada de decisão é o
Planejamento Estratégico. Através do Planejamento é possível estabelecer parâmetros que
vão orientar o rumo que a empresa deve tomar, a forma de liderança mais eficaz e o controle
das atividades que a empresa desempenha, prevendo e preparando-se para supostas
mudanças no mercado em que atua determinando o sucesso através da adaptação a mudanças
em seu ambiente e as necessidades de seu público alvo, antecipando-se aos seus
concorrentes.
O objetivo da estratégia além da adaptação da organização ao meio em que está
inserida (ambiente interno e ambiente externo) é analisar as forças competitivas e a situação
da empresa para tomar decisões que superem as ameaças e aproveite as oportunidades de
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negócio. Este processo tem a finalidade estabelecer metas para planos de médio e longo
prazo.
Para Oliveira, Perez Jr. e Silva (2011, p.30) o conceito de Planejamento Estratégico
baseia-se na “[...] determinação de metas, estratificando-as em: metas qualitativas, metas
quantitativas e metas integradas” pode-se entender que as metas devem alcançar todos os
membros da organização e de formas diferentes para alcançar os objetivos. Ainda citam que
“o conjunto de decisões, objetivos e políticas a serem adotadas para que tais metas sejam
atingidas”. Referindo-se ao fato de estabelecer de forma clara a missão que a empresa tem,
sua visão de futuro e como a organização quer colocar-se no mercado, qual imagem deve ter
diante do seu público alvo.
Desta forma definiu-se estabelecer alguns parâmetros para análise do planejamento
nas empresas a serem estudadas em função das etapas estabelecidas por Stoner e Freeman,
Vasconcelos Filho e Oliveira, Perez Jr. e Silva. Serão consideradas a implantação da visão e
missão da empresa, a análise ambiental macro e micro, e definição de metas e objetivos.

2.1 Gestão Estratégica
O que difere a Gestão Estratégica do Planejamento Estratégico é o fato do primeiro
agir no dia a dia da empresa, observando e levantando questões relevantes que possam
influenciar no desempenho da organização, podendo elaborar projetos de mudança
estratégica acompanhando as correções e alterações na implementação de um Plano
Estratégico.
Segundo Certo (1993) a Administração Estratégica também conhecida como Gestão
Estratégica é definida como um processo contínuo e interativo que visa manter uma
organização como um conjunto apropriadamente integrado ao seu ambiente, ou seja, deve
funcionar integrado ao Planejamento Estratégico.
A função da gestão estratégica alia a administração e sua tomada de decisão com o
planejamento estratégico. Através da gestão é possível fazer um levantamento da situação
atual da empresa antes da implantação do planejamento estratégico, possibilitando que seja
verificando situações como concorrência, competitividade, ameaças, disponibilidade de
recursos para implantação dos projetos entre outros, sugerindo adequações quando
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necessário.
Dentro das micro e pequenas empresas, considera-se esta uma das fases mais difíceis
de ser definida pela organização. Com o fato de que a maioria dos empreendedores preocupase mais com as atividades do dia a dia e com a “guerra de mercado”, investindo todas as suas
forças em aumentar o volume de vendas e fazer crescer a imagem do seu estabelecimento,
ou seja, preocupam-se mais com metas em curto prazo não tendo uma visão estratégica do
seu empreendimento.
A ideia de Oliveira (2011) sobre missão, diz que esta é a razão da empresa existir,
sendo necessário definir claramente qual o negócio da empresa, por que ela existe e ainda
que tipo de atividades a empresa desenvolva para que se concentre no futuro. Desta forma
pode-se dizer que a missão reflete ao consumidor o que a empresa faz, qual sua diferença
diante das outras do mesmo ramo, porque ela existe, onde ela precisa concentrar seus
esforços para desenvolvimento, ou seja, que propósito a empresa tem para estar funcionando.
A ideia de missão, mais alinhada aos objetivos estratégicos foi traçada por Oliveira,
Perez Jr. e Silva (2011, p.32) onde diz que “a missão deve refletir uma preocupação
fundamental com as necessidades do mercado, permitir a empresa adaptar-se rapidamente a
suas exigências e oferecer produtos e preços competitivos e com rentabilidade adequada”.
A Visão para Oliveira (2011, p.65) “a visão é conceituada como os limites que os
proprietários e principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período
de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla.” Analisando o contexto da frase,
entende-se que o importante é definir o futuro da empresa, o que a empresa pretende ser.
Oliveira (2011, p.66), ainda destaca que a visão deve ser resultante do consenso e do bom
senso de um grupo de líderes e não da vontade de uma pessoa, o que deixa dúvida em como
implantar esta abordagem em uma micro ou pequena empresa, onde normalmente o número
de colaboradores é reduzido e o líder é o próprio proprietário e gestor de seu negócio.
A visão cria uma imagem da empresa para o futuro, o que ela almeja e como pode
alcançar através de metas, e para que isso ocorra, as informações devem ser repassadas para
todos os integrantes da organização. A comunicação através dos gestores é um bom artifício
e deve ser utilizado, pois estes podem através da liderança influenciar seus colaboradores e
colocar em prática esta ideia.
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Para formular um Planejamento estratégico é de extrema importância a Análise
SWOT. Kotler (2000, p. 101) sugere a ideia de planejamento e metas após a análise SWOT
conforme citação: “Depois de ter realizado uma análise SWOT, a empresa pode desenvolver
metas específicas para o período de planejamento. Essa etapa do processo é denominada
formulação de metas.”. A importância deste tipo de análise está em conhecer a própria
empresa e o mercado externo como a concorrência e oportunidades de mercado. O SWOT
vem do inglês significa as iniciais das palavras Strength (força), Wakness (fraqueza),
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A Análise SWOT dentro do
planejamento tem a finalidade de avaliar a empresa no seu meio interno com variáveis
controláveis. Em seus pontos fortes e fracos, e no meio externo a verificação das ameaças e
oportunidades consideradas variáveis não controláveis pela empresa.
Na visão de Oliveira (2011) determina ainda a existência do Ponto Neutro, que são
variáveis internas que não tem uma classificação clara como ponto forte ou fraqueza,
resultante principalmente de falta de informações mais detalhadas e/ou adequadas para
análise.
Através do confronto do ambiente externo e interno e suas variáveis, é possível
formular estratégias criando alternativas para sanar problemas já existentes e os que possam
vir a acontecer.
As variáveis externas estão relacionadas com problemas que atingem normalmente a
todo um setor, como por exemplo, fatores de ordem econômica, políticas, sociais e
tecnológicas que podem afetar um ou mais fatores chaves da organização de forma positiva
ou negativa gerando ameaças ou oportunidades para a empresa (OLIVEIRA, PEREZ JR. E
SILVA, 2011).
Na concepção de Oliveira, Perez Jr. e Silva (2011) o objetivo da análise interna é
identificar as potencialidades e vulnerabilidades da empresa, permitindo complementar a
plataforma iniciada quando da análise externa, a qual se constituirá na base a partir da qual
serão escolhidos objetivos e formuladas as estratégias para sua consecução. Entende-se que
sem a análise do ambiente interno é impossível estabelecer parâmetros para mudança e
reestruturação. Partindo do pressuposto que esta análise deve ser realizada antes do
estabelecimento dos objetivos, assim como a análise do ambiente externo.
Os objetivos deverão ser definidos após a análise das variáveis ambientais. Para por
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em prática o Planejamento existe a necessidade de traçar objetivos que poderão ser gerais ou
específicos para uma situação ou setor da empresa.
Para obter-se sucesso através dos objetivos, estes devem ser conhecidos, adequados,
aplicados e consistentes conforme cita Oliveira (2011, p.145). Isto destaca a importância de
estabelecerem-se objetivos e metas tangíveis e com participação de todos os integrantes da
organização. Normalmente quando um projeto é idealizado somente pela alta gestão e
imposto aos seus colaboradores, existem grandes chances de que não se tenha sucesso em
todos os processos.
Torna-se necessário entender a diferença de objetivo e meta para formulação de
ações. Segundo Oliveira (2011) os objetivos dizem respeito ao alvo ou situação que a
organização deseja alcançar. Já as metas ou desafios são a quantificação do objetivo, ou
ainda, a etapa ou passo intermediário para que se possa alcançar o objetivo. De uma forma
mais simples, objetivo é um projeto maior que depende de pequenas atitudes e prazos, que
são as metas para ser alcançado.
Com os objetivos e metas estabelecidos passa-se a organizar as estratégias que serão
usadas para alcançar o propósito. Este é o momento onde a Gestão Estratégica tornar-se mais
visível, pois dependerá da liderança e sua forma de gestão os resultados que a empresa terá.
Nesta fase haverá indicadores, critério de avaliação, monitoramento das atitudes a
serem desempenhadas pelo grupo. As escolhas estratégicas são muito importantes neste
momento e muitas vezes é papel do gestor dizer não para certas situações, estabelecendo
limites e sendo cuidadoso diante das escolhas.
Segundo Porter (2011, p.149), o objetivo da estratégia é "a construção de um
potencial de sucesso através do uso de vantagens competitivas".
Não se descarta a necessidade de ajustes ao longo do tempo, em função de variáveis
que possam ocorrer, e por este motivo torna-se necessário após a implantação, um
monitoramento constante das ações e resultados obtidos. Mais importante que implantar e
monitorar, é controlar para que se chegue aos resultados esperados.

3 METODOLOGIA
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Este trabalho teve por objetivo conhecer micro-empresas varejistas, com situações
afins de mercado e localização, para desenvolver um comparativo entre as mesmas de
planejamento e gestão estratégicos.
O tipo de pesquisa escolhida foi real e documental, sendo que a coleta de dados
resultou em uma amostra qualitativa. Para Andrade (2006) “na amostra qualitativa não
existe a preocupação de projetar resultados à população, o número de entrevistados
geralmente é pequeno”, com este conceito trabalhou-se com duas empresas utilizando um
questionário, uma entrevista e visitas realizadas aos dois estabelecimentos para coleta do
material necessário para análise.
O questionário de caráter qualitativo, na concepção de Andrade (2003) refere-se ao
fato de as informações serem coletadas por meio de um roteiro que poderão ser registradas
para depois serem analisadas, portanto, este método teve a intenção de levantar os aspectos
que seriam relevantes para a entrevista pessoal. Para a formulação da entrevista e do
questionário foi necessária uma preparação com fundamentação teórica através de
bibliografias relacionadas com Gestão e Planejamento Estratégicos.
A intenção foi identificar algum material que gerasse um comparativo entre empresas
que aplicam o planejamento e gestão estratégica daquele que não aplica, por este motivo
utilizou-se somente a pesquisa com fundamentação qualitativa.
Escolheu-se a pesquisa qualitativa com questionário e entrevista para o levantamento
das informações. Esta parte da pesquisa de campo ocorreu em duas empresas localizadas no
centro da cidade de Palhoça. Dois varejos de ramos diferentes, mas que atendem a públicos
diferenciados, porém localizados a poucos metros de diferença.
A primeira visita foi no Bazar, uma loja com artigos denominados de “R$ 1,99”, mas
que tem seu diferencial de venda focado para mercadorias de decoração. A empresa está no
ramo a oito anos, sendo que já trabalha com comércio a mais tempo, em Santo Amaro da
Imperatriz.
A segunda visita foi realizada na Ótica, uma loja que apesar de pequena chama a
atenção pelo seu bom gosto na decoração e nos seus produtos, que atendem além da linha
oftalmológica, também a parte de joias e relógios. A empresa atua no ramo há 23 anos.
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Aplicaram-se as duas empresas um questionário qualitativo, com a realização de
uma entrevista com as proprietárias para levantamento de dados em Fevereiro de 2020.
Nas visitas realizadas aos estabelecimentos, aconteceram conversas sobre o
estabelecimento sua forma de gestão, o que esperam para o futuro, novos projetos, e neste
momento houve além do levantamento de informações, o acesso a alguns documentos,
como o planejamento desenvolvido para a empresa, somente a Ótica.
A pesquisa de Campo foi realizada em duas empresas, localizadas em Palhoça,
existindo menos 80 metros de distância entre os dois estabelecimentos. Pela localização,
a princípio supôs que teriam algum tipo de semelhança com relação à segmentação de
mercado, planejamento estratégico e gestão, no entanto observou-se uma grande
diferença de públicos alvo e de visão gerencial entre as duas empresas.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 Bazar
Pequena loja localizada no centro da cidade de Palhoça, com grande movimento
e com uma diversidade de produtos enorme. Atende ao segmento das populares lojas de
“R$ 1,99”, que tomaram conta do Brasil nos anos noventa. Conta com somente a
proprietária e uma atendente, apesar do movimento intenso de circulantes e compradores
no estabelecimento. Antes localizado na Ponte do Imaruim que diante da grande
concorrência com outras lojas do mesmo ramo decidiu há três anos transferi-la para o
centro. O diferencial deste estabelecimento está no grande número de artigos para
decoração, além da diversidade de produtos, e segundo a proprietária no bom atendimento
que ela mesma faz questão de fazer aos clientes. Pretende ampliar o negócio, porém existe
a necessidade de outro ponto comercial que atenda as necessidades do espaço que a loja
demanda, e também que seja bem localizado comercialmente.
Apesar de ter uma perspectiva crescimento, não investe em um planejamento
estratégico. Quando se questiona sobre missão e visão da empresa, que seriam os dois
pontos iniciais para um planejamento, observa-se claramente que neste aspecto, a
empresa desconhece totalmente os conceitos e a suas aplicações nas estratégias que a
empresa deve tomar para manter-se no mercado e planejar seu crescimento.
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Com relação aos pontos fortes e fracos, observou-se uma restrita visão comercial,
mas com pontos relevantes para o andamento do comércio, como sendo seu ponto forte,
a decoração e o atendimento, podendo ser mais explorado este segmento. Observou-se
que no centro da cidade existe somente uma loja de decoração, porém com preços menos
atrativos. O ponto fraco segundo a proprietária é encontrar funcionários qualificados para
o atendimento, o que poderia ser resolvido com uma melhor seleção entre os candidatos,
algo que não é realizado pela empresa. Considera como ameaça a abertura de outra loja
do mesmo tipo, próximo ao seu estabelecimento. Com relação a oportunidades, considera
que se modificasse seu ponto, para outro com maior espaço físico, poderia criar um
ambiente só para decoração, desta forma aumentaria o número de clientes que viriam em
sua loja. Não realiza investimento em marketing.
A empresa é gerenciada pela filha da proprietária, que faz somente a parte
financeira tomando conta de outro comércio com segmento diferente. A empresa apesar
de pequena tem um leque de opções para expansão. Existe o potencial para crescimento,
pois o mercado em que está é carente de produtos para decoração com diferenciação,
qualidade, bom gosto e preços atrativos. A meta que a empresa tem, é conseguir um
ponto melhor, e estabeleceu um prazo de um ano para a troca, no entanto para os próximos
cinco e dez anos não existe perspectiva de crescimento.

4.2 Ótica
A Ótica está no mercado Palhocense a 2 anos, no entanto, já conseguiu seu espaço
no mercado. Com produtos diferenciados, de qualidade e preços atrativos, consegue
atender a um público diferenciado classe B, C e D. A ambição é expandir o negócio nos
próximos dois anos, melhorar a localização do ponto para um mais estratégico, e
conquistar novos clientes da classe A, por este motivo investe em produtos de linhas
diferenciadas para atender esta demanda, que no momento é pequena. Tem uma visão
muito boa do mercado, dos concorrentes e dos artifícios que pode usar para ganhar
espaço.
No questionamento realizado referente a pontos fortes e fracos, observa-se que a
visão que as duas empresárias têm está em harmonia com as expectativas de crescimento.
As duas referiram-se a ponto forte, ao planejamento feito pela empresa para atender a
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demanda e chegar ao público alvo, os tipos de mercadorias com qualidade e preços justos
e o atendimento realizado por pessoas especializadas no ramo.
Como pontos fracos divergem as opiniões, porém são dois aspectos relevantes.
Uma citou o fato de o ponto comercial não ser tão centralizado quanto gostaria, a outra
cita a falta de verba para aumentar o investimento em produtos de griffes e propaganda
em mídia com o intuito de atender a classe A de consumidores, que é uma das metas da
empresa e aumentar o volume de vendas.
Como ameaças as duas citam a concorrência com produtos de baixa qualidade e
preços muito baixos. Como oportunidade aumentar a divulgação dos produtos óticos, a
importância da qualidade, e desta forma aumentar a competitividade e o movimento de
vendas.
A empresa investe alto em divulgação, cita que aproximadamente 12% do
faturamento são destinados para marketing, e que através de produtos diferenciados e de
qualidade já conseguiram aumentar o número de clientes da Classe A.
Como planejamento para um ano, é conseguir sanar a dívida adquirida para
montagem da loja e compra de mercadorias, ou seja, pagar o investimento realizado. Para
cinco anos a ideia é aumentar a rede de lojas. Para dez anos a princípio não existe um
planejamento claro.
O perfil do consumidor atendido foi segmentado pelas proprietárias em dois tipos.
Os clientes que vão por necessidade e os que vão até a loja por vaidade. Por este motivo
acham importante estar sempre atualizada no mercado da moda, indo a feiras, assinando
revistas do ramo, assistindo palestras e cursos dentro desta área.

4.3 Comparativo entre as empresas
O comparativo realizado entre os dois comércios, nos dá uma ideia clara de como
se pode planejar e controlar os atos diários de uma empresa através de planejamento, e
que para isso é necessário conhecer o mercado externo e ter claramente descrito os limites
da empresa para alcançar novos objetivos e por outro lado, como funciona um
estabelecimento que não aplica nenhum tipo de planejamento para seu negócio.
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Com relação a determinação de visão e missão da empresa, observou-se uma clara
ideia das empresárias da Ótica, com conceitos do mercado em que estão e como querem
que a empresa seja futuramente.

Neste aspecto o Bazar não demonstra nenhum

conhecimento sobre o papel da missão e visão da empresa. Oliveira (2011) conceitua a
missão como a “razão de ser da empresa”, procurando deixar claro o que esta empresa
representa, qual atividade deverá desenvolver, quais valores e crenças ela quer firmar
dentro do mercado. Também na concepção de Oliveira (2011), define visão como sendo
os limites que os proprietários e principais executivos da empresa conseguem visualizar
dentro de um período de tempo mais longo e com uma abordagem mais longa. Através
dos dois conceitos, observou-se que a Ótica coloca em prática sua visão e missão, entende
a importância de manter a empresa dentro dos parâmetros desenvolvidos. Já o Bazar não
tem ideia desta importância, considera que sua empresa não tem a possibilidade de firmar
tais conceitos por ser de pequeno porte, o que é um grande erro. Para o desenvolvimento
da organização é necessário entender o que a empresa representa e onde quer chegar.
Ao pedir que as proprietárias relacionassem quais seus pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças, consegui-se entender qual o grau de entendimento de
planejamento das duas empresas.
Oliveira (2011, p.70) relata que o conjunto de informações externas e internas à
empresa forma um sistema de informação global, ou seja, faz com que se tenha uma visão
do todo, da empresa, internamente seus pontos fracos e fortes e externamente as ameaças
para a organização e as oportunidades dentro do mercado.
Com relação às empresas estudadas, conclui-se que o Bazar preocupa-se somente
com problemas que ocorram no cotidiano, tentando resolvê-los como pode. Sua
perspectiva de mercado é restrita em função de seu conhecimento gerencial e sua ambição
de crescimento não reflete em atitudes que deveria tomar dentro das variações que podem
ocorrer. Considera seu maior problema a entrada de um concorrente próximo ao seu
estabelecimento. A Ótica tem uma visão clara sobre que oportunidades pode ter, como
os concorrentes trabalham, que público quer abordar para seu crescimento, e planeja
através destes dados um desenvolvimento estabelecido por metas de vendas, número de
clientes atendidos, reformulação de portfólio para venda, tentando sempre se adequar ao
mercado através de cursos e indo a feiras e eventos da área, para atender as necessidades
de seus clientes. Estas empreendedoras conseguiram definir cada aspecto relevantes
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dentro do micro e macro ambiente em que estão, o que demonstra o conhecimento que
tem através da experiência adquirida em outras organizações e a preocupação em se
manter no mercado e estar preparada para eventuais mudanças.
Identificou-se neste momento uma diferença enorme entre as duas empresas. Uma
planeja, organiza, controla, modifica seus planos de ação, investe em publicidade e
propaganda, está sempre articulando ações para atender as necessidades do cotidiano e
tentar manter-se no mercado já que abriu sua empresa a pouco mais de um ano, o que é o
exemplo da ótica. Por outro lado, encontramos o Bazar, uma empresa que tem perspectiva
de crescimento, porém falta planejamento, estabelecer metas de venda, controle de
estoques, e identificar além da concorrência outras ameaças e oportunidades que o
mercado possa dispor.
Oliveira (2011) diz que o objetivo serve para definir para onde sua empresa deve
dirigir seus esforços, ou seja, em que deverá investir, o que deverá mudar para chegar lá,
o que poderá fazer para alcançar determinada situação. Com relação às metas conceitua
como passos ou etapas, perfeitamente quantificados com prazos para alcanças os desafios
e objetivos (OLIVEIRA, 2011). Um exemplo claro está nas metas de vendas que a ótica
estabeleceu para três, seis, nove e 12 meses iniciais a abertura das portas. Com este
controle conseguem verificar se a empresa está com o desenvolvimento dentro do
esperado e consegue aplicar medidas corretivas como aumento da divulgação,
promoções, variedade de produtos para atingir as metas. Este é um exemplo claro de
empresa com planejamento. Já o Bazar considera que se deve esperar e deixar passar um
dia de cada vez, com paciência tentando atender o melhor possível os clientes para que
voltem, e seu planejamento resume-se nisto, ou seja, um exemplo de falta de
conhecimento o que faz com que a empresa fique estável em função de não ter
concorrentes, porém estagnada, sem crescimento ou metas ou objetivos para serem
atingidos.
O Bazar não aplica nenhuma estratégia definida com clareza. Tenta somente
reduzir custos negociação de fornecedores, principalmente em prazos e aplica como
diferenciação o fato de ter produtos e artigos de decoração dentro das tendências do
mercado atual, atendendo a uma clientela específica que compra somente este tipo de
produto.
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Com relação a Ótica, as empresárias têm bem definidas suas estratégias, o tipo de
mercado que quer atingir, que são clientes da classe A, com produtos diferenciados, de
grifes e com preços bem mais altos. Querem ser reconhecidos como uma empresa com
“Excelência Humana e Técnica”, ou seja, prezam o bom atendimento, com qualidade
técnica, e para isso estabeleceram qualificações constantes e a presença a feiras e eventos
para estarem melhor preparadas, e têm uma preocupação rever as etapas que estão sendo
cumpridas e muitas vezes sentem a necessidade de reestruturá-las para atingir os objetivos
propostos.

5 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho era realizar um comparativo entre duas empresas com
situações semelhantes de mercado, como sendo as duas micro-empresas, de varejo com
mesma abrangência geográfica, consumidores semelhantes, fatores sócio econômicos em
comum, para que fossem traçadas prováveis semelhanças entre as duas, no entanto o que
ocorreu foi o contrário, encontraram-se duas empresas com características de
planejamento e gestão completamente diferente entre si.
Se de um lado encontramos uma empresa de seis anos no mercado com nenhuma
característica de planejamento e gestão estratégicos, preocupada somente com sua rotina
diária e com o bom atendimento para manter clientes, de outro lado encontramos um
empresa com menos de um ano no mercado, com um grande potencial de crescimento em
função de ter sido planejada deste o início. Desde o ponto de localização da empresa,
metas de vendas, público alvo, segmento que quer atingir, tipo de produto comercializado,
planejamento de crescimento para abertura de outra empresa tudo documentado entre as
duas sócias proprietárias que investem grande parte do faturamento em divulgação e que
estão preocupadas em ganhar mercado pela qualidade dos produtos, atendimento por
profissionais capacitados e experientes e preços justos.
Conclui-se que o planejamento e gestão estratégicos são importantíssimos para
enfrentar imprevistos no cotidiano das empresas, para prever situações que possíveis
mudanças e preparar-se a elas, tomar medidas corretivas e assertivas, e que para isso é
necessário acesso a informações que possam servir de base para análise da organização e
principalmente para crescimento e sucesso.
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TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING AND
MANAGEMENT BETWEEN TWO MICRO ENTERPRISES IN THE MUNICIPALITY
OF PALHOÇA
ABSTRACT: This work aimed to get to know micro retail companies, with similar market
and location situations, to develop a comparison between them in strategic planning and
management. For this, strategic characteristics were observed in both businesses, such as the
definition of the company's mission and vision, the analysis of the macro and micro
environment with an analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats and the
definition of goals and objectives that were outlined by them and the determination of
strategies and control carried out by managers. A qualitative research was used for data
collection, with interviews and questionnaires, and the real and documental typology was
applied. The importance of planning and management was concluded through situations
found in the two businesses studied. On the one hand, a company with strategic planning
and management, and which puts into practice all the knowledge they have to stay in the
market and improve sales, trying to reach their daily goals to reach the proposed objectives.
On the other hand, another company that is not strategically structured and its vulnerabilities
in such a competitive market.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS ORGANIZAÇÕES
PRODUTIVAS COMO ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE
Rafael DALL’AGNOL (FMP)
rafael.dallagnol@fmpsc.edu.br

RESUMO: O presente estudo aborda conceitualmente a necessidade das organizações
ponderarem a sua responsabilidade socioambiental como forma de equilíbrio entre o sistema
de produção e o meio socioambiental em que a organização está inserida. Aborda-se a
responsabilidade socioambiental como junção da responsabilidade social com a ambiental;
ou seja, são ações e valores pregados pela organização cujo foco está no social e no
ambiental, o que pode ser também denominado como sustentabilidade ou responsabilidade
social corporativa. Em síntese, esta revisão bibliográfica visa explorar o tema da
responsabilidade social e ambiental como uma estratégia de competitividade, através de uma
pesquisa exploratória e descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica, cujo o objetivo é
relacionar os efeitos gerados pela globalização e a necessidade latente de ser alcançar a
sustentabilidade em todas as suas dimensões, no âmbito de atuação das organizações
produtivas. Conclui-se que as organizações que apresentam melhor desempenho em relação
aos problemas abordados no estudo aumentam seu valor perante seus acionistas, mercado e
comunidade, e além de contribuírem para o desenvolvimento da própria organização
contribuem também para a sustentabilidade das sociedades nas quais as organizações estão
inseridas.
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PALAVRAS-CHAVE: Organizações produtivas; Responsabilidade socioambiental;
Sustentabilidade.
1 INTRODUÇÃO
O crescimento populacional desenfreado, o desenvolvimento de novas tecnologias e
o crescimento da economia global estão impactando diretamente o meio ambiente e a
sociedade, os recursos naturais mostram-se cada vez mais escassos e a sociedade mais
desigual.
A globalização é um fenômeno que surgiu a partir da diminuição das barreiras
comerciais e da desregulamentação dos mercados internos que, posteriormente, aliados aos
avanços das tecnologias da informação e da comunicação, vieram permitir que o movimento
de ideias, produtos, serviços e divisas passassem a circular de forma mais rápida e com
poucas restrições alfandegárias.
Salienta-se que esse cenário sofreu bruscas e severas consequências em virtude da
pandemia mundial da COVID-19, mas sua retomada será inevitável pois o modelo
econômico mundial ainda possui raízes profundas na globalização.
Os constantes fenômenos naturais que produzem impactos negativos estão
provocando paulatinamente uma nova maneira de pensar no setor produtivo. Motivo pelo
qual as organizações estão tomando consciência que o consumo irracional e predatório dos
bens naturais, que hoje ainda atende as necessidades da população, impactará negativamente
as gerações futuras, posto que esta finitude dos recursos naturais é indubitável.
Em razão dessa situação, nos últimos tempos, muitas organizações produtivas
passaram a investir e se preocupar com a sustentabilidade, procurando novas maneiras de
protegerem-se contra os riscos ambientais, financeiros e sociais, agregando assim, a sua
reputação uma imagem de empresa responsável sócio ambientalmente.
O estudo justifica-se pela temática atual, cujo assunto está cada vez mais presente
nas questões estratégicas e financeiras das organizações, pois no mercado essa consciência
cresce a cada dia.
Para as organizações produtivas a necessidade de considerar a questão
socioambiental em seus planos estratégicos será em um futuro breve, questão de
sobrevivência, posto que o mercado se torna mais competitivo a cada dia.
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2 ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS E GLOBALIZAÇÃO
A economia mundial está presenciando um período de transformações intensas,
principalmente no que diz respeito à dramática internacionalização das atividades
econômicas. Existe um conjunto de forças que comandam o processo de globalização, de
um lado existem políticas governamentais que incentivam a abertura econômica e de outro,
um conjunto de forças independentes comandadas pelo progresso tecnológico,
principalmente nas áreas de transporte e comunicação (MILONE, 2000).
Esse processo denomina-se globalização, que é o responsável pelo surgimento de um
fenômeno que merece uma análise em maior profundidade. Tal fato está relacionado ao
aumento do poder dos grupos privados transnacionais e multinacionais, que criam um novo
dinamismo com relação ao desenho na alocação geográfica dos recursos e em forte
concentração de renda. Aumentando assim, a concentração de poder econômico e a exclusão
social. Entretanto, algumas empresas, empresários e governos estão conscientes dos riscos e
consequências desse processo e estão buscando uma nova lógica na racionalidade tanto
social quanto ambiental, para equilibrar a discrepância causada por tal fenômeno (MELO E
FROES, 2001, p. 65)
Para LOZARDO (2007) a globalização é um caminho para a formação de uma
sociedade solidária e soberana que é desenvolvida sob preceitos democráticos, e de um
sistema de relações econômicas corresponsáveis.
A globalização ocasionou uma evolução, uma integração econômico-social e uma
reformulação de práticas cotidianas, principalmente no tocante as organizações produtivas,
que foram obrigadas a repensar o modo de encarar as suas estratégias de mercado e os
modelos de competitividade empresarial.
O modelo foi posto à prova em meio a pandemia mundial desencadeada no ano de
2020, e apesar do abalo sofrido, em curto tempo já demonstrou que não é possível o
retrocesso do fenômeno da globalização, que segue a pleno vapor.
Essas mudanças desencadearam diversas práticas para conter a divergência social e
ambiental resultante de tal fenômeno. Uma dessas práticas é a responsabilidade social que é
desenvolvida nas organizações.
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2.1 Responsabilidade Social
Atualmente a responsabilidade social é assunto recorrente no planejamento
estratégico e financeiro das organizações, motivo pelo qual Kakotli e Aragão (2004) afirmam
que no mundo globalizado, onde predominam as tecnologias da produção, da informação e
da comunicação, a responsabilidade social tem seu papel destacado nas organizações, uma
vez que seus compromissos não se restringem mais a minimizar custos e maximizar lucros
e resultados, uma vez que os gestores precisam atender as exigências dos seus acionistas ou
sócios cotistas, promovendo o bem estar da sociedade como um todo.
A responsabilidade social empresarial é traduzida pelo Instituto Ethos (2013) como
a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais
e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais.
Esse pensamento caracteriza-se principalmente por uma proposta que retoma
questões éticas, tanto de forma interna às organizações como no seu relacionamento com o
público externo, como consumidores, clientes, fornecedores, Governo e acionistas.
A responsabilidade social empresarial vem se consolidando de forma interdisciplinar
associada a uma abordagem sistêmica, focada nas relações entre os agentes ligados direta ou
indiretamente ao negócio da empresa. Por esta razão, é imprescindível que sua incorporação
esteja atrelada ao estratégico da empresa, refletindo em desafios éticos para as dimensões
econômica, ambiental e social. (VELOSO apud ASHLEY 2005, p.16).
Ademais, há evidências claras relacionando o comportamento socialmente
responsável e o desenvolvimento econômico da empresa. Segundo Torres (2010) algumas
empresas, aqui no Brasil, têm levado a sério suas relações sociais com a comunidade, com
o meio ambiente e com seus próprios colaboradores, motivo pelo qual essas relações
tornaram-se uma questão não somente estratégica, mas também financeira e de
sobrevivência da própria organização, quando pensado a longo prazo.
Para que exista a responsabilidade social, é necessário que as técnicas e filosofias da
empresa sejam repensadas, e que a finalidade social não seja apenas pelo desejo do lucro, e
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que este não seja apenas a finalidade, mas sim o viabilizador de atitudes éticas e
responsáveis.
As ações de responsabilidade social estabelecem uma transformação no modo com a
qual as organizações conduzem seus negócios. No Brasil, essa transformação se deve
principalmente ao fato do país possuir problemas estruturais como a fome, a violência, as
doenças de países subdesenvolvidos e a carência de educação formal, o que acabam
impulsionando este tipo de ação.
A responsabilidade social, para Melo e Froes (2001) é um estágio mais avançado no
exercício da cidadania corporativa, tendo em vista que sua prática foi iniciada com ações
filantrópicas, de empresários bem sucedidos que decidiram retribuir à sociedade parte do
que obtiveram em suas empresas.
A partir de então, surgiram entidades filantrópicas que buscam recursos dos
empresários filantropos. Todavia, a responsabilidade social é diferente, tem a ver com
consciência social e dever cívico. Reflete a ação de uma empresa em prol da cidadania
envolvendo toda a organização, ou seja, há uma associação direta entre o exercício da
responsabilidade social e o exercício da cidadania empresarial. Contudo, filantropia e
responsabilidade social divergem, pois as ações filantrópicas são restritas à empresários e
abnegados que possuem vontades e desejos individuais e os fazem, não envolvendo a
organização como um todo, já a responsabilidade social busca transformar uma realidade
ruim, fazendo que ela se aproxime ao máximo do ideal, em busca de soluções para os
problemas sociais.
Corroborando com este entendimento Rico (2004) esclarece que uma das
consequências de um projeto social bem-sucedido é o seu reconhecimento da própria
instituição, na comunidade e para o social de forma geral, ou seja, na construção de uma
imagem positiva por intermédio de um investimento que contribuiu diretamente para a
melhoria da sociedade. Provocando impactos positivos na comunidade. As organizações têm
como tendência financiar atividades, dando preferência àquelas relacionadas com os bens e
serviços que produzem ou comercializam.
Atualmente existe uma preocupação no sentido de avaliar até que ponto as práticas
de responsabilidade social são percebidas pelos consumidores e o quanto reforçam a sua
marca, além de concentrar esforços em como desenvolver um planejamento integrado no
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qual as ações sociais sejam incorporadas à valorização da marca da empresa.

2.2 Sustentabilidade
A sustentabilidade busca estabelecer uma relação equilibrada entre o homem e a
natureza, como centro de um processo de desenvolvimento que deve satisfazer as
necessidades e aspirações humanas (DIAS, 2010, p. 3).
Porém, segundo Swarbrooke (2002) a sustentabilidade possui três dimensões, o
meio ambiente, tanto natural quanto o construído, a vida econômica de comunidades e
empresas, os aspectos sociais.
Muitas organizações produtivas, principalmente as de grande porte já adotaram uma
postura de sustentabilidade, tornando público seus compromissos com o comportamento
responsável, configurando assim uma visão estratégica abrangente ou divulgando diretrizes
norteadoras das atividades da empresa. Para aquelas que ainda não iniciaram tal postura, a
maneira mais fácil de se começar é revendo com cuidado o que a organização já disse sobre
sustentabilidade, assim como examinar as informações disponíveis sobres suas práticas no
passado e presente, bem como estipular seus objetivos futuros.
De acordo com Dias (2017) o conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado
pela primeira vez no Relatório Brundtland publicado em 1987, sendo o termo concebido
como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
O desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com a conservação do
meio ambiente e por esse motivo precisa encontrar uma forma de equilibrar os diferentes
interesses que motivam determinadas atividades e a proteção do ambiente natural. Por tal
motivo, uma das principais bases do desenvolvimento sustentável é a substituição paulatina,
porém contínua, de recursos não renováveis por recursos renováveis.
Já para Tinoco e Robles o gerenciamento ambiental:
[...] passa a ser um fator estratégico para análise da alta administração das
organizações, incluindo uma série de atividades a serem consideradas, como:
formular estratégias de administração para o meio ambiente; assegurar a
conformidade com as leis ambientais; implementar programas de prevenção à
poluição; gerir instrumentos de correção de danos ao meio ambiente; adequar os
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produtos às especificações ecológicas; monitorar o programa ambiental da
empresa de encontro ao conceito de excelência ambiental, como uma vantagem
competitiva. (TINOCO E ROBLES, 2006, p.2)

Sustentabilidade socioambiental é o pressuposto que sinaliza as ações para o
desenvolvimento de uma sociedade sustentável, na qual não seja considerado apenas o
crescimento econômico como fator de satisfação social, e que obedeça aos interesses do
mercado, mas sim que respeite à diversidade cultural, a busca por justiça social, a promoção
de relações produtivas comuns, a preservação e a conservação do meio ambiente, o equilíbrio
ecossistêmico e o fortalecimento de instituições democráticas.
A prática do desenvolvimento sustentável, para Almeida (2002) exige uma
combinação equilibrada de mecanismos de comando e controle, autorregulação e
instrumentos de mercado. A autorregulação são iniciativas das empresas para se
regulamentarem, por meio de padrões, monitoramento e metas de redução de poluição.

2.3 Responsabilidade ambiental
Os problemas ambientais, segundo Reis e Queiroz (2002) vêm ocupando espaços na
mídia e despertando uma consciência de que a preservação do meio ambiente e sua adequada
gestão podem melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade das empresas.
Porém, uma formação educacional não voltada para a necessidade de preservar o meio
ambiente, dificulta a mudança de hábitos mesmo quando se possui essa consciência. São por
esses motivos que são criadas as normas como a ISO 14001.
A através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), os empresários começam a
perceber que uma postura ambientalmente responsável reflete diretamente na produtividade,
na satisfação das pessoas envolvidas, na qualidade, competitividade e, consequentemente,
nos resultados econômico-financeiros. Essa adesão traduz na obtenção da norma ISO 14000,
que define metas e critérios de desempenho da Gestão Ambiental para a Certificação
Ambiental, como uma forma de verificar e divulgar se a empresa realmente pratica uma
Gestão Ambiental efetiva. A implantação bem sucedida desse sistema exige um forte
comprometimento com o meio ambiente. Não basta apenas anunciar que seus processos não
causam danos ambientais; é preciso provar.
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Em relação ao exposto, Maimon (1999) argumenta que um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) pode ser definido como um conjunto de procedimentos para gerenciar ou
administrar uma empresa na sua relação com o meio ambiente. É a forma pela qual a empresa
se mobiliza, interna e externamente para a conquista da qualidade ambiental desejada. Para
a implantação desse sistema são necessárias cinco etapas sucessivas e contínuas: a de política
ambiental da organização, o planejamento, a implementação e a operação, o monitoramento
e ações corretivas e, por fim, as revisões gerais. Essas etapas buscam a melhoria contínua,
ou seja, um ciclo dinâmico no qual é reavaliado permanentemente o SGA, buscando a
melhor relação possível com o meio ambiente.
Para que haja uma conscientização por parte da organização é necessário que exista
uma educação ambiental, cujo objetivo é desenvolver a reflexão nos colaboradores sobre as
atitudes do ser humano e a questão ambiental. Onde são repensados conceitos, revistos os
comportamentos e as responsabilidades de cada um frente aos problemas que o meio
ambiente vem enfrentando de modo que cada pessoa trabalhe a conservação através de suas
ações.
O desempenho de uma organização está associado diretamente à qualidade de seus
recursos humanos. Se a empresa pretende implantar a gestão ambiental em sua estrutura
organizacional, deve se conscientizar de que seus colaboradores podem ser a maior ameaça
ou possuir o maior potencial para que os resultados esperados sejam alcançados (DONAIRE,
2018, p.54).
Segundo Alves (2017) à medida que as empresas forem optando por processos de
produção, matérias primas e produtos ecologicamente responsáveis em detrimento dos
produtos convencionais, o mercado verde irá, aos poucos, abrangendo uma porção maior do
mercado geral.
Sendo assim, Donaire (2018) afirma que a gestão ambiental deve ser desenvolvida
juntamente com a área de recursos humanos, desenvolvendo-se um programa de
conscientização, visto que essa mudança se inicia e concretiza-se alterando o comportamento
das pessoas que a compõem. Essa conscientização interna pode estar estruturada com
esquemas de remuneração e incentivos que propiciem a melhoria da qualidade ambiental.
Assim, poderão ser atribuídas as vantagens financeiras para as questões que impliquem em
redução de custos como: economia de água, energia, matéria prima, entre outros. As
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atividades de incentivos não financeiros também podem ser desenvolvidas, como por
exemplo: a manutenção de áreas arborizadas e bem cuidadas, alimentação integral nos
refeitórios, livros e revistas ambientais a disposição de todos, bem como informativos. Até
mesmo, desenvolvendo esquemas de horário flexíveis para contribuir na redução dos
congestionamentos do tráfego e possibilitar a utilização do transporte público.
E por fim proporcionar aos seus colaboradores, locais ergonomicamente concebidos
para a execução das tarefas, com iluminação e ventilação adequadas. Pois, esses fatores
representam aspectos importantes visto que, a qualidade ambiental só poderá evoluir se ao
mesmo tempo existirem padrões no que se refere a equipamentos, tecnologia, conhecimento
científico e recursos humanos.
Uma empresa, independentemente de qual seja o setor econômico que pertença,
deve adotar como política de recursos humanos a educação ambiental de seus colaboradores,
desde o pessoal da alta administração até a base do operacional. Pois, tal condição é
favorável à obtenção de maior produtividade porque todos os seus funcionários irão possuir
uma consciência ambiental. Internamente, a organização deve desenvolver programas de
educação ambiental contínua, com enfoque diferenciado de acordo com o setor econômico
ao qual ela pertence, e que contemplem assuntos como: economia ambiental, ecologia geral
e aplicada, meio ambiente e qualidade de vida, avaliação de impactos ambientais,
desenvolvimentos sustentável, legislação ambiental, eco empreendimentos e auditoria e
certificação ambiental.
Porém, contemplam Savitz e Weber (2007) que existem maneiras de buscar
oportunidades de minimizar custo e o impacto ambiental, independentemente de qual seja
sua área de negócio, por exemplo: identificar os processos e procedimentos que geram
desperdícios, matéria-prima, energia, água e outros recursos físicos, e desenvolver processos
de monitoramento e medição para rastrear insumos que estão sendo desperdiçados; buscar
áreas de conflitos com os stakeholders, as reclamações repassadas por eles apontam áreas
em que a empresa deve melhorar para realizar os próprios objetivos e para atender as
necessidades de seus clientes, colaboradores, fornecedores, distribuidores, vizinhos e
comunidade; e por fim fazer um benchmark de sua empresa em relação às outras, verificar
se as concorrentes estão identificando ou reduzindo desperdícios e analisar em termos
comparativos o desempenho e os resultados da organização.
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Na concepção de Tachizawa (2011) a gestão ambiental e a responsabilidade social,
enfim, tornam-se importantes instrumentos gerenciais para capacitar e criar condições de
competitividade para organizações, independentemente de qual seja seu segmento de
mercado e econômico.
É dessa forma que para as empresas de serviços financeiros suas estratégias devem
estar voltadas na elaboração de:
a) projetos sociais em meio ambiente;
b) projetos sociais em educação;
c) projetos sociais em saúde;
d) projetos sociais em apoio à criança e ao adolescente;
e) projetos sociais voluntários;
f) imagem ambiental da empresa para fins de marketing.
A gestão ambiental visa à integração plena na organização, políticas, programas e
procedimentos são elementos essenciais de gestão em todos os seus domínios, ou seja, de
forma integrada. Esse processo visa aperfeiçoar continuamente as políticas, programas e
desempenho ambiental da empresa, levando em conta o desenvolvimento técnico, o
conhecimento científico, os requisitos dos consumidores e as expectativas da comunidade.
Donaire (2018) acrescenta que um dos aspectos fundamentais para o
desenvolvimento da gestão ambiental é o treinamento, ou seja, no desenvolvimento de
habilidades para lidar com essa questão. No aspecto técnico, os gerentes em gestão ambiental
devem incluir esse item no processo de tomada de decisão, de forma para que todos eles
estejam encorajados a formular e implementar ações considerando suas consequências
ambientais e sua percussão junto à comunidade.

2.4 Responsabilidade socioambiental
A responsabilidade socioambiental é a junção da responsabilidade social com a
ambiental. Ou seja, são ações e valores pregados pela organização cujo foco está no social e
no ambiental, o que pode ser também denominado como sustentabilidade ou
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responsabilidade social corporativa.
A esse respeito, Brito (2009) explica que existe uma grande diversidade de termos e
conceitos sobre responsabilidade social, que se confundem no dia-a-dia das organizações e
até no meio acadêmico. Filantropia, cidadania empresarial, filantropia estratégica,
investimento social privado, cidadania corporativa, responsabilidade social empresarial,
responsabilidade social corporativa, responsabilidade socioambiental, entre outros, são
alguns dos vocábulos utilizados quando se trata da gestão socialmente responsável. Esses
termos ganham conotações nessas três linhas de pensamento: a filantropia, o investimento
social privado e a responsabilidade social empresarial. Onde a primeira é conceituada como
ações sociais externas que a empresa realiza ou apoia; situações, causas, projetos,
comunidades ou movimentos sociais, geralmente por meio da doação de recursos
financeiros, produtos, serviços.
O investimento social privado, a segunda linha, é conceituado como ações sociais
externas que a empresa realiza, investindo para a melhoria social de um segmento,
comunidade ou área de atuação, geralmente por meio do repasse de recursos financeiros para
outras organizações formais, na grande maioria sem fins lucrativos, ou para projetos
próprios. E por fim a terceira linha, que é a responsabilidade social empresarial é conceituada
como práticas de gestão, ações sociais internas e externas que a empresa gerencia, realiza,
investe ou apoia para aproximar seu modelo de gestão a um modelo de gestão socialmente
responsável, envolvendo um ou mais públicos que são impactados pela atividade da
empresa.
Essa terceira linha conceitual apresenta quase sempre as seguintes características:
possui total vínculo com o negócio da empresa; é provida de todo e exclusivo interesse
empresarial; possui presença marcante do profissionalismo na sua gestão; seu caráter é mais
mercadológico; é estratégico; é permanente, enquanto a empresa existir; possui total
envolvimento da empresa na gestão das ações a serem operacionalizadas com este apoio; é
utilizada para deduções totais e benefícios legais; é gerenciada por uma liderança formal da
empresa e com envolvimento formal de todos os gestores; tem total identificação da empresa
como apoiadora; possui registro formal dos resultados e/ou avaliação das ações. Enfim, as
ações sociais de uma empresa só podem ser consideradas responsabilidade social
empresarial se fizerem parte de uma série de outras iniciativas.
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Na concepção de Silveira (2003) o surgimento da responsabilidade social
empresarial ganhou espaço no Brasil somente no final da década de 80, consolidando-se nos
anos de 1990 a 2003. Entre os principais fatores que influenciaram esse surgimento
destacam-se: a reorganização do capital, que muda o cenário econômico, tendo como pilar a
competitividade mundial, regional e local, exigindo um perfil para a indústria e os
trabalhadores; o aumento das condições de pobreza e da degradação ambiental, que originou
movimentos como a ECO 92; a Campanha contra a fome, de Betinho; o fortalecimento dos
movimentos sociais; as transformações do mundo contemporâneo, provocando a incerteza e
a instabilidade como fatores ameaçadores à sobrevivência das organizações empresariais, ao
mesmo tempo em que fortalece a valorização do conhecimento e do progresso; a
insuficiência do papel do Estado, implicando nas críticas às políticas públicas, marcadas pelo
assistencialismo, a insuficiências dos recursos, a privatização dos serviços sociais; o próprio
crescimento da violência urbana, dentre outros.
A responsabilidade socioambiental empresarial (RSE) é consequência de fatores,
como por exemplo: a ausência do Estado para com suas funções, onde a desigualdade social
aumenta a cada dia por uma má distribuição de renda, falta de emprego e uma qualidade de
vida justa. Por esta razão, o setor privado assumiu parte dessa responsabilidade, não só por
questões sociais, mas também pelo fato de o nome da empresa destacar-se positivamente no
mercado gerando uma valorização de seus produtos e consequente aumento da margem de
lucros. A empresa que trabalha com RSE, além de trazer satisfação aos clientes se diferencia
das concorrentes, o que pode ocasionar uma ampliação em seus lucros e uma sociedade com
qualidade de vida melhor (BARBOSA, 2009).
É importante destacar, que dentro deste cenário, ao mesmo tempo que a empresa é
influenciada pelo mercado, ela também pode exercer influência sobre ele. (ALVES, 2017).
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- IDC:
[...] responsabilidade socioambiental é uma postura ética permanente das empresas
no mercado de consumo e na sociedade. Muito mais que ações sociais e filantropia,
a responsabilidade social, no nosso entendimento, deve ser o pressuposto e a base
da atividade empresarial e do consumo. Engloba a preocupação e o compromisso
com os impactos causados a consumidores, meio ambiente e trabalhadores; os
valores professados na ação prática cotidiana no mercado de consumo - refletida
na publicidade e nos produtos e serviços oferecidos; a postura da empresa em
busca de soluções para eventuais problemas; e, ainda, a transparência nas relações
com os envolvidos nas suas atividades. (INSTUTUTO BRASILEIRO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, 2012).
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A responsabilidade social empresarial pode integrar dentro de uma organização, de
maneira voluntária, as preocupações sociais e ambientais com suas atividades produtivas,
em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável. Ou seja, identificar os
principais impactos sociais e ambientais causados por suas atividades, permitindo o
desenvolvimento de ações que visem a diminui-los e suavizá-los, de forma a melhorar a
qualidade de vida da sociedade, considerando sua área de influência.
Na compreensão de Dias (2010) a responsabilidade social está relacionada com a
forma com que as empresas operaram seus negócios de maneira ética, social e
ambientalmente correta. Ser socialmente responsável é atender as expectativas sociais, com
transparência, mantendo a coerência entre o discurso e a prática. Isto serve de instrumento
para a existência de um bom relacionamento das organizações com seus stakeholders.
Em concordância o Instituto Akatus a responsabilidade social empresarial é:
[...] um tema central no mundo de hoje e conquista a cada ano uma maior
importância no cenário nacional e global. Cada vez mais as empresas privadas
movimentam recursos numa dimensão que foge às fronteiras de cada país, e em
volumes também superiores aos de muitas nações. A inclusão de elementos que,
de algum modo, levem fatores sociais e ambientais nas decisões empresariais é
vital para que o poder das empresas seja também benéfico à sustentabilidade
global. (AKATUS, 2012).

Sob o ponto de vista do Instituto Ehtos a responsabilidade social empresarial (RSE)
está relacionada com a transparência e a ética com a qual a organização faz a gestão dos seus
negócios, e isso deve se refletir nas decisões tomadas diariamente, levando em consideração
os impactos causados à sociedade, ao meio ambiente e ao futuro do próprio negócio da
organização. A responsabilidade social empresarial, portanto, diz respeito à maneira com a
qual a empresa toma as suas decisões, quais são os valores que definem as suas prioridades
e os relacionamentos com os seus stakeholders.
A sustentabilidade está fundamentada sobre três pilares, chamados de Tríplice
Resultado (TR), essas colunas são: desenvolvimento econômico, ambiental e social.
Qualquer negócio deve estar focado em buscar a realização dos objetivos sociais,
ambientais e econômicos para contribuir com desenvolvimento sustentável da sua
população, e os esforços devem estar orientados para a busca de uma situação na qual
prevaleça a igualdade e estimule a mobilidade social e mantenha a identidade cultural e o
desenvolvimento institucional.
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3 METODOLOGIA
O presente estudo realiza uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva,
fundada na doutrina clássica e em produção cientifica atualizada, cujo objetivo é analisar os
elementos conceituais que compõe a responsabilidade socioambiental das organizações
produtivas, relacionando os efeitos gerados pela globalização e a necessidade latente de se
alcançar a sustentabilidade em todas as suas dimensões, a fim de refletir se estas ações se
revelam como um diferencial estratégico e competitivo para organizações produtivas.

4 CONCLUSÃO
Não é novidade que o desenvolvimento econômico tradicional tem ameaçado
diretamente os recursos naturais e, consequentemente, a qualidade de vida das gerações
atuais e futuras, motivo pelo qual esta relação nociva vem sendo rediscutida e alinhada de
acordo com as necessidades contemporâneas.
Esta emergente mudança de paradigma impulsionou a criação de instrumentos
capazes de aliar o desenvolvimento econômico à defesa do meio ambiente e à justiça social
e gradualmente vem sendo absorvidos pelas grandes corporações. Não se trata apenas de
minimizar estes impactos, vai muito além, visa proporcionar e garantir qualidade de vida a
toda a coletividade.
A recente pandemia mundial com certeza deu um novo sentido ao repensar os
modelos de produção e logística, porém as raízes da globalização permaneceram inabaláveis,
e as relações em nível mundial ganham ainda mais velocidade e consistência tecnológica.
Diante disso, desenvolver estratégias no campo da gestão socioambiental possui uma
importância relevante para toda e qualquer organização. Suas estratégias devem ser
estabelecidas visando: a redução ou eliminação dos riscos ambientais, e internamente a
organização, preservar um ambiente de higiene e segurança no trabalho, e
consequentemente, a redução de despesas operacionais com tais eventos.
A sustentabilidade não traz melhorias apenas para o ambiente e a sociedade na qual
está inserida, ela pode contribuir de três maneiras básicas para as organizações que a adotam:
protegendo-a, gerenciando-a e promovendo seu crescimento. Como proteção leia-se redução
dos riscos prejudiciais aos clientes, empregados e comunidades, a identificação mais cedo
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possível de ricos iminentes de falhas gerenciais e a limitação de intervenções regulatórias, a
preservação da licença de operação cedida pelo governo.
No que diz respeito a gestão da organização, esta abrange a redução de custos,
melhoria na produtividade, eliminação de desperdício necessários, principalmente de
matéria prima, e garantia de acesso a fontes de capital a custos mais baixos. Por fim, no
crescimento da empresa inclui-se: a abertura de novos mercados, o lançamento de novos
produtos e serviços, a aceleração no desenvolvimento de inovações, a melhoria da satisfação
dos clientes bem como sua fidelidade, o possível aumento da fatia de mercado mediante a
conquista de novos clientes que possuem essa consciência de sustentabilidade, o
desenvolvimento de alianças e parceiras com os stakeholders, bem como a própria melhoria
na imagem e reputação da marca da organização.
Com toda certeza organizações focadas na sustentabilidade socioambiental
favorecem o desenvolvimento econômico equilibrado, dirimindo os efeitos nocivos da
globalização sobre o meio ambiente e a sociedade. Concentram-se não só para o lucro, mas
também no uso racional dos recursos naturais em prol do bem-estar social.
Ademais, a responsabilidade socioambiental mostrou-se como um diferencial
competitivo no mercado, pois além de fortalecer a imagem da empresa revelando sua postura
socioambiental proativa, ainda demonstra atenção com a qualidade de vida da sociedade, o
que agrega valor e marketing positivo à marca.
Sendo assim, o presente estudo atingiu seu objetivo ao concluir, a partir da análise
dos conceitos apresentados, que as organizações que apresentam melhor desempenho em
relação aos problemas abordados no texto acabam por aumentar seu valor perante seus
acionistas, mercado e comunidade. Uma boa gestão de riscos, a antecipação de iniciativas
regulatórias impostas por governos ou o acesso a novos mercados, além de contribuírem
para o desenvolvimento da organização contribuem para a sustentabilidade das sociedades
nas quais as organizações estão inseridas.
TITLE: SOCIO-ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
ORGANIZATIONS: THE SEARCH FOR SUSTAINABILITY

OF

PRODUCTION

ABSTRACT: The present study conceptually addresses the need for organizations to
consider their socio-environmental responsibility as a way of balancing the production
system and the socio-environmental environment in which the organization is inserted.
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Socio-environmental responsibility is approached as a combination of social and
environmental responsibility; that is, they are actions and values preached by the
organization whose focus is on social and environmental issues, which can also be called
sustainability or corporate social responsibility. In summary, this bibliographic review aims
to explore the theme of social and environmental responsibility as a competitiveness
strategy, through exploratory and descriptive research, through bibliographic research,
whose objective is to relate the effects generated by globalization and the latent need to be
to achieve sustainability in all its dimensions, within the scope of action of productive
organizations.
KEYWORDS: Productive organizations; Social and environmental responsibility;
Corporate sustainability.
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PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS UTILIZANDO A METODOLOGIA DO FLUXO DE
CAIXA DESCONTADO
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RESUMO: O tema deste artigo é precificação de ativos intangíveis: avaliação de empresas
utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. O objetivo do presente artigo é
informar aos leitores sobre como utilizar a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para
avaliar intangíveis, sobretudo aos empreendedores que desejam conhecer o valor venal de
sua Empresa ou negócio. Para este fim utilizou-se como metodologia o exemplo de uma
Empresa da área de TI. A Empresa utilizada como exemplo foi a MDF Tecnologia. Esta
Empresa caracteriza-se por estar em constante evolução, sempre em sintonia com as
aspirações e necessidades do mercado, oferecendo parceria baseada em confiança e
constante busca pelo sucesso de seus clientes. O trabalho foi desenvolvido de forma
descritiva com apresentação de tabelas, gráficos e cálculos com interpretações e análises dos
resultados apresentados. Pode-se concluir que a metodologia do fluxo de caixa descontado
é eficiente para a avaliação de empresas e negócios e traz importantes informações acerca
do valor venal das Empresas avaliadas. Todas as informações constantes neste artigo foram
fornecidas pelos gestores da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de caixa descontado; Avaliação de empresas; Ativos
intangíveis.
1 INTRODUÇÃO
Em contabilidade o bem possui 2 (duas) subdivisões, bens tangíveis e bens
intangíveis. Os bens tangíveis, também conhecidos como corpóreos, são aqueles que
possuem forma física, são palpáveis, ou seja, que podem se tocados. Já os bens intangíveis,
também conhecidos como incorpóreos, são aqueles que ao contrário dos tangíveis, não tem
forma física e não são palpáveis.
Podem-se citar como exemplos tradicionais de bens tangíveis os imóveis (edificações
e terrenos), máquinas e equipamentos, veículos, estoques (matéria-prima, produto em
elaboração e produto acabado) e dinheiro em caixa. Para os bens intangíveis têm-se como
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exemplos mais clássicos a marca da empresa, a patente de produtos, o software, clientes,
capital intelectual, tecnologias e ponto comercial.
Desde o início quando o homem iniciou suas atividades empresariais e começou a
utilizar a contabilidade como instrumento para a tomada de decisões gerenciais os bens que
interessavam e que eram de fácil contabilização eram os tangíveis. Com o passar dos tempos
a avaliação de ativos intangíveis tornou-se um tema recorrente e muito discutido em
finanças.
Dentre todas as áreas das finanças que analisam companhias, o Valuation é, em suma,
a principal delas. O termo Valuation significa “Avaliação de Empresas”. Ele consiste no
processo no qual se estima qual é o valor real de uma empresa, também chamado de valor
justo ou valor intrínseco. Para uma boa avaliação de empresas, é importante dominar bem
este tema. Ademais, ele pode ser usado tanto para empresas de capital aberto (listadas em
Bolsa) quanto para empresas de capital fechado (DE MATTOS MILONE, 2020).
Desta forma, este artigo aborda através de um estudo de caso real, com avaliar bens
intangíveis, em especial, como avaliar e determinar quanto vale uma empresa, utilizando-se
uma das metodologias existentes para fazer a Valuation conhecida como Fluxo de Caixa
Descontado, onde o foco principal está alicerçado na capacidade que a empresa possui de
geração de caixa e, sobretudo de resultado.
Silva Nogueira (2021) afirma que a avaliação de empresas é um processo importante
na vida das mesmas, bem como de seus sócios por várias razões:
 Para que os compradores determinem o seu valor e fixe o preço que deverá ser
colocada à venda;
 Para que os vendedores saibam quanto vale efetivamente o seu negócio;
 Para que os sócios que queiram deixar a sociedade possam saber quanto vale a sua
participação societária;
 Para os sócios que desejam adquirir outras quotas societárias saberem quanto deverão
desembolsar por ela;
 Para disputas judiciais;
 Para o encerramento de atividades e consequente divisão societária;
 Para as fusões com outras empresas;
 Para verificação periódica do andamento do negócio.
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Ao fazer o Valuation e definir o valor justo de uma empresa, é possível saber se suas
ações estão sendo negociadas acima ou abaixo do preço. E, assim, saber se é a hora de
comprar ou de vender as ações dessa empresa, caso a empresa seja de capital aberto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma boa decisão de investimentos requer mais que o Valuation. É importante
analisar os balanços das empresas, comparar os múltiplos de ambas e saber diferenciar os
diversos tipos de ações.
Há vários tipos de empresas. As mais comuns são as Limitadas e as Sociedades
Anônimas, sendo que estas podem ser Sociedades Anônimas de capital fechado ou de capital
aberto. O que as diferencia são suas propriedades. As Limitadas pertencem nominalmente
aos sócios. Seu capital é expresso em cotas de participação. Para que alguém compre ou
venda uma parte do capital de uma Limitada, é preciso negociar uma cota. A transação é
burocrática (SHIMIDT; DOS SANTOS, 2003).
Para que ela tenha valor, é preciso alterar o Estatuto da empresa, que fica registrado
na Junta Comercial do Estado em que a empresa fica. Desta forma, foi feito um
desenvolvimento teórico baseado na metodologia mais utilizada para avaliação de empresa
culminando com um estudo de caso da Empresa MDF Tecnologia.
Alguns empresários acreditam que podem fixar o valor de sua empresa apenas
olhando as demonstrações financeiras e desempenhos operacionais passados. Sem dúvida, o
passado é importante e tem seu valor.
Mas é possível que no passado esta empresa tenha obtido um resultado brilhante, mas
que futuramente ema possa vir a fracassar. Como também é possível que a empresa venha
de resultados ruins e futuramente obtenha sucesso. De qualquer modo, o passado já passou
e hoje o que se faz é dirigir o presente com um plano para o futuro.
Diante disto, Levitt (2018) diz que existem diversas técnicas utilizadas para a
avaliação de uma empresa, porém duas delas ganham eminentemente destaque:
- Técnica de Avaliação Patrimonial: Esta técnica baseia-se exclusivamente nas
informações patrimoniais contidas no Balanço Patrimonial da empresa, ou seja, esta técnica
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leva em consideração exclusivamente os valores dos bens tangíveis que a empresa possui e
que está contabilizado em seu patrimônio. Esta técnica constitui a metodologia mais clássica
de avaliação de empresas que tem sua origem proveniente da Europa. Se o Balanço
Patrimonial for corretamente elaborado e assim mantido, então os ativos devem indicar os
valores atualizados das aplicações ou investimentos existentes na empresa na data em que
for realizada a avaliação, já os passivos exigíveis devem refletir adequadamente o que a
empresa deve para terceiros a curto e em longo prazo, sendo que a diferença entre ativos e
passivos exigíveis deve indicar o valor atual do patrimônio liquido da Empresas e, portanto,
o valor da empresa.
- Técnica de Geração de Caixa: Esta técnica é mais moderna e mais dinâmica. Tem como
origem a filosofia americana. O conceito central é baseado no tempo em que o investimento
de um comprador ou novo sócio retornará ao seu bolso. Baseia-se no chamado fluxo de caixa
da empresa e procura apurar o chamado VPL (Valor Presente de Líquido). A ferramenta
utilizada para determinação do valor da empresa é o Fluxo de Caixa Descontado onde se
projeta os valores de caixa da empresa a períodos futuros e posteriormente descontam-se os
saldos futuros a uma taxa de atratividade até encontrar-se o Valor Presente Líquido que
automaticamente é o valor da empresa avaliada. Ao contrário da metodologia baseada na
avaliação patrimonial, a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado avalia
predominantemente a intangibilidade da Empresa.
Para exemplificar e elucidar como funciona na prática a avaliação de Empresas
utilizando a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado a seguir será exposto um estudo de
caso referente à Empresa MDF Tecnologia S.A. onde primeiramente foi realizada a
caraterização da Empresa e posteriormente a aplicação da metodologia do Fluxo de Caixa
Descontado para assim encontrar-se o valor venal da Empresa.
A intensão da Empresa era a captação de um novo sócio para capitalização de
recursos financeiros objetivando a expansão para novos mercados. Para a realização deste
trabalho utilizou-se um nome fictício para a Empresa, embora as informações e valores
financeiros sejam verídicos.

3 METODOLOGIA APLICADA
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A metodologia aplicada para a elaboração deste artigo é composta das seguintes
características: abordagem quantitativa, nos estudos descritivos, conceituando-se como
quantitativo-descritivo, por apresentar informações que buscam verificar as hipóteses
apesentadas no estudo de caso da empresa MDF Tecnologia, buscando-se por causa-efeitos,
assim como aos seus resultados, apresentando as características quantitativas levantadas
juntas a empresa, quanto aos encontros das variáveis encontradas para a situação/questão,
mostrando

as

inter-relações

entre

os

construtos

(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 2004; MARCONI; LAKATOS, 2010).
Segundo Creswell (2010), em um projeto com levantamento da descrição
quantitativa, com reação as atitudes ou ainda de suas opiniões, de uma população a que se
pretende estudar uma amostra dela. A partir dos resultados da amostragem, o pesquisador
generaliza ou faz alegações acerca da população.
No caso desta pesquisa a população é a empresa MDF Tecnologia e a sua amostra
foram as informações econômicas financeiras levantadas junto a empresa do ano de 2021 e
que foram utilizadas como banco de dados para a análise e conclusão do trabalho

4 ANÁLISE DOS DADOS
Fundada em 1991, o grupo MDF TECNOLOGIA S.A. atua no mercado de soluções
corporativas para Gestão Empresarial - ERP (Enterprise Resource Planning) com foco
principal em empresas de pequeno e médio porte. Ocupa atualmente posição de destaque no
cenário nacional devido à qualidade de seus produtos e serviços, tendo sido ao longo do
tempo uma das principais referências do mercado em soluções de controle financeiro para
esse perfil de empresas.
Durante seus anos de atuação foram desenvolvidas soluções diferenciadas,
competitivas no preço e alinhadas com as mais modernas tecnologias. Centenas de empresas
de todas as regiões do país, de diversos portes e dos mais variados setores da atividade
econômica, já comprovaram os resultados da utilização dos sistemas MDF.
Tendo iniciado suas atividades com 2 funcionários e com uma infra-estrutura de 30 m2,
atualmente com 64 funcionários a MDF é uma empresa que investe continuamente em
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tecnologia e desenvolvimento de novos produtos objetivando garantir soluções diferenciadas
para seus clientes.
A Empresa possui uma ampla rede comercial formada por mais de 45 revendedores
autorizados atuando nas principais cidades brasileiras, atendendo a todo território nacional.
Estes revendedores também são responsáveis por um suporte técnico especializado,
proporcionando aos clientes atendimento local e serviços com um nível diferenciado de
qualidade.
O corpo funcional da MDF possui um total de 64 colaboradores com faixa etária que
varia de 16 a 60 anos e com as mais diversas formações acadêmicas abrangendo desde
primeiro grau a pós-graduação, conforme demonstrado nos gráficos 1, 2, 3 e 4 a seguir.

Gráfico nº 1: Nível de Escolaridade do Corpo Funcional

Nível de Escolaridade
10,94%

15,63%

Pós Graduação
Superior Completo

14,06%

26,56%

32,81%

Superior Incompleto ou
Cursando
Segundo Grau Completo
Segundo Grau
Incompleto ou Cursando

Fonte: Dados Primários – Elaborado pelo Autor
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Gráfico nº 2: Faixa Etário do Corpo Funcional

Faixa Etária
0,00%
3,13%
12,50%

Entre 16 e 20 anos

20,31%

Entre 21 e 25 anos
Entre 26 e 30 anos

10,94%

Entre 31 e 35 anos
Entre 36 e 40 anos
20,31%

Entre 41 e 50 anos

14,06%

Entre 51 e 60 anos
Entre 61 e 70 anos

18,75%

Fonte: Dados Primários – Elaborado pelo Autor
Gráfico nº 3: Funções do Corpo Funcional
Direção

Função

Aux. Administrativo
Estagiário

6,25%
3,13%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%

7,81%

Coordenador Comercial
1,56%
Atendimento a Clientes
14,06%

Programador
Assistente Comercial

Coordenador de Suporte
1,56% Técnico
Ass. Apoio ao Usuário

4,69%
1,56%

Coordenador de Consultor

3,13%

9,38%
Consultor Técnico

Gerentes
10,94%
1,56%
3,13%1,56%3,13%

14,06%

Analista de Documentação

Fonte: Dados Primários – Elaborado pelo Autor
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Gráfico nº 4: Tempo de Empresa do Corpo Funcional

Tempo de Empresa
14,06%

Até 1 ano

0,00%
3,13%
1,56%

28,13%

De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos

7,81%

De 4 a 5 anos
4,69%

De 5 a 6 anos
De 6 a 7 anos

7,81%

17,19%

6,25%
9,38%

De 7 a 8 anos
De 8 a 9 anos
De 9 a 10 anos
Mais de 10 anos

Fonte: Dados Primários - Elaborado pelo Autor

O grupo MDF Tecnologia S.A. tem seu faturamento alicerçado em três operações
básicas: venda de sistemas, manutenção de sistemas e prestação de serviços.

O

Demonstrativo de Resultados apresentado na tabela 2 e a projeção do fluxo de caixa
apresentado na tabela 3 detalham as informações econômicas financeiras da empresa,
respectivamente mostrando a participação de cada operação no faturamento total da
Empresa, conforme tabela a seguir.

Tabela nº 1: Premissas utilizadas para avaliação da Empresa
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Crescimento Anual de Vendas
15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Relação Custos Fixos / Acréscimo 50,0%
Taxa Mínima de Atratividade
21,0%
Fonte: Autor
As premissas acima estabelecidas são de extrema importância para realizar um
trabalho com qualidade.

Foi estabelecido três premissas básicas para as projeções

financeiras da Empresa: crescimento anual de vendas, crescimento anual de custos fixos e a
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taxa mínima de atratividade, também conhecida como taxa de oportunidade. As taxas
estabelecidas acima foram determinadas levando-se em consideração alguns aspectos
pertinentes a Empresa como histórico, mercado, taxa de inflação, câmbio e perspectivas
futuras encontradas quando da realização do trabalho.
A seguir serão apresentadas o histórico econômico financeiro compreendido entre os
anos de 2016 e 2021, bem com as projeções do fluxo de caixa para os próximos 5 anos de
operacionalização da empresa. Foram consideradas as seguintes premissas para a projeção
do crescimento de resultados.
Tabela 2: Demonstrativo de Resultados 2016 - 2021
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Valores em R$ Mil
TOTAL DE RECEITA
Vendas Sistema
Manutenção
Serviços
Ajustes receitas
Impostos
Receita Líquida

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

2.021

3.846,2

4.423,2

5.086,7

5.849,7

6.727,2

7.736,2

448,8

516,1

593,5

682,5

784,9

902,6

2.637,7

3.033,4

3.488,4

4.011,7

4.613,5

5.305,5

759,7

873,7

1.004,8

1.155,5

1.328,8

1.528,1

(429,2)

(493,6)

(231,8)

(567,6)

(249,9)

(287,4)

(652,7)
(330,5)

(750,6)
(380,1)

(863,2)
(437,1)

3.185,2

3.679,7

4.231,7

4.866,5

5.596,5

6.435,9

Despesas Operacionais

(2.762,1)

(2.969,3)

(3.192,0)

(3.431,3)

(3.688,8)

(3.965,4)

Gastos com Pessoal

(1.547,4)

(1.663,5)

(1.788,3)

(1.922,4)

(2.066,6)

(2.221,6)

Pró-labore e Encargos

(429,3)

(461,5)

(496,1)

(533,3)

(573,3)

(616,3)

Custos com Estrutura

(248,1)

(266,7)

(286,7)

(308,2)

(331,3)

(356,1)

Despesas de Marketing

(19,9)

(21,4)

(23,0)

(24,7)

(26,6)

(28,6)

Despesas de Comercialização

(25,3)

(27,2)

(29,2)

(31,4)

(33,8)

(36,3)

Comissões / Remunerações Variáveis

(91,2)

(98,0)

(105,4)

(113,3)

(121,8)

(130,9)

(171,7)

(184,6)

(198,4)

(213,3)

(229,3)

(246,5)

(2,8)

(3,0)

(3,2)

(3,4)

(3,7)

(4,0)

(226,4)

(243,4)

(261,7)

(281,3)

(302,4)

(325,1)

423,1

710,4

Viagens e Estadias
Cursos e Treinamentos
Gastos Gerais
Ebitda
Depreciações
Despesas Financeiras
LAIR

Margem Final

1.435,2

1.907,7

2.470,5

(79,4)

(85,4)

(91,8)

(98,7)

(106,1)

(114,1)

(519,9)

(316,0)

(140,2)

(71,3)

(69,1)

(51,5)

(176,2)

309,0

807,7

(74,2)

(193,8)

(303,7)

234,8

613,8

961,6

12,1%

16,4%

IR / CSLL
Resultado Final

1.039,7

(176,2)
-4,6%

5,3%

1.265,2

1.732,5
(415,8)
1.316,7
19,6%

2.304,9
(553,2)
1.751,7
22,6%

Fonte: Autor (2021)
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Tabela 3: Fluxo de Caixa Projetado para os próximos 5 anos
FLUXO DE CAIXA
Valores em R$ Mil

Atual

EBITDA

ANO 1
710,4

Ano2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

1.039,7

1.435,2

1.907,7

2.470,5

Amortização Principal

(1.730,3)

(391,0)

Despesas Financeiras

(316,0)

(140,2)

(71,3)

(69,1)

(51,5)

(74,2)

(193,8)

(303,7)

(415,8)

(553,2)

314,7

937,0

1.309,6

1.783,1

(158,4)

1.151,2

2.934,3

IR / CSSL

(123,3)

(113,2)

(82,7)

Investimentos
Capacitação Parceiros
Saldo Final de Caixa
SALDO ACUMULADO DE CAIXA

(1.410,0)
(176,2)

(1.410,0)

(1.095,4)

Fonte: Autor (2021)
Verifica-se que a maior participação na composição do faturamento da Empresa no
período analisado refere-se à receita com manutenção de sistemas com aproximadamente
63% (sessenta e três pontos percentuais). Desta forma, pode-se constatar que a empresa
possui uma previsibilidade de faturamento, haja vista que este é obtido através de contratos
ativos por um prazo indeterminado em função da venda de sistemas.
Os demais 37% (trinta e sete pontos percentuais) na composição do faturamento da
empresa, 24% (vinte e quatro pontos percentuais) refere-se a receitas com prestação de
serviços, obtidos com consultorias, treinamentos e atendimentos técnicos e 13% (treze
pontos percentuais) do faturamento total refere-se à venda de sistemas.
Em função das informações econômicas financeiras apresentadas pela empresa, das
premissas estabelecidas pela consultoria e do fluxo de caixa projetado, conclui-se que:

O Valuation da empresa MDF Tecnologia S.A. em função das
informações econômicas Financeiras coletadas e descontada a uma Taxa
Mínima de Atratividade de 21% (vinte e um pontos percentuais) ao ano
é de R$ 29.654.700,00 reais.

A partir de agora a empresa conhece quanto a sua empresa está valendo no mercado
em função do histórico já construído e das premissas pelo qual foram determinadas para a
projeção dos resultados e partindo deste valor consegue ofertar para um determinado
comprador, investidor ou até mesmo para dissolução societária.
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Dentre os métodos de Valuation, o método do Fluxo de Caixa Descontado é tido
como aquele que melhor revela a efetiva capacidade de geração de riqueza de determinado
empreendimento. Também é o menos sujeito a variáveis externas à empresa, como o preço
de mercado das ações, por exemplo. Por isso, ele é menos influenciado pelo mercado. No
entanto, este método tem a desvantagem de depender de premissas que são assumidas pelo
analista ou pelo investidor quando se está realizando o Valuation, o que pode levar a
conclusões incorretas por conta do excesso de subjetividade.

5 CONCLUSÃO

O grande número de fusões, aquisições e incorporações que vem ocorrendo no
mundo todo nas últimas décadas, cada vez mais fica evidente qual é a melhor metodologia
a ser utilizada para avaliar uma Empresa.
Desta forma, observa-se que nos últimos anos vem ocorrendo um crescimento
vertiginoso na valorização dos ativos intangíveis dentro das organizações, interferindo
consideravelmente no seu valor de mercado.
Pode-se concluir que um dos métodos mais consagrado, e, portanto, mais utilizados
em processo de avaliação de Empresas, é o Fluxo de Caixa Descontado. Este método
permite calcular o valor de ativos intangíveis, tendo como principal característica a geração
de fluxos de caixa futuros para assim determinar o Valor Presente Líquido que se subentende
seja o valor venal da Empresa avaliada.

TITLE: PRICING OF INTANGIBLE ASSETS EVALUATION OF COMPANIES USING THE
DISCOUNTED CASH FLOW METHODOLOGY

ABSTRACT: The subject of this article is pricing of intangible assets: valuation of
companies using the discounted cash flow methodology. The purpose of this article is to
inform readers about how to use the Discounted Cash Flow methodology to evaluate
intangibles, especially for entrepreneurs who want to know the market value of their
company or business. For this purpose, the example of a company in the IT area was used
as a methodology. The company used as an example was MDF Technology. This Company
is characterized by being in constant evolution, always in tune with the aspirations and needs
of the market, offering a partnership based on trust and constant search for the success of its
customers. The work was developed in a descriptive way with the presentation of tables,
graphs and calculations with interpretations and analysis of the results presented. It can be
concluded that the discounted cash flow methodology is efficient for the evaluation of
companies and businesses and provides important information about the market value of the
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evaluated companies. The company’s managers provided all information contained in this
article.
KEYWORDS: Discounted cash flow; Business evaluation; Intangible assets.
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5G, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERNET: UM ESTUDO
BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA BASE WEB OF SCIENCE
Wender Cris de Souza FIRMINO (SENAC)
wender.firmino@prof.sc.senac.br

RESUMO: Este artigo analisou as características das publicações relacionadas aos temas
5G, o futuro da inteligência artificial e seus desafios e Internet, estilo de vida e trabalho. A
pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science, procurando identificar as principais
áreas, períodos de publicação, países, tipos de documentos, instituições e idiomas destas
publicações no período de 2018 a 2021. De acordo com os resultados deste estudo, o número
de publicações cresceu de forma significativa nos anos de 2020 e 2019, concentrando-se na
China e Estados Unidos. Dentre os tópicos combinados com os temas pesquisados, Ciências
da Computação, Engenharias, Telecomunicações, Ciência, Tecnologia e Relacionados e
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Química apresentaram maior publicações relacionadas. Constatou-se ainda que apesar da
China ter a maior quantidade de publicações, o idioma inglês foi o mais utilizado.
PALAVRAS-CHAVE: 5G; Inteligência Artificial; Internet; Pesquisa Bibliométrica.

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia em uma velocidade cada vez maior vem produzindo
importantes transformações nas vidas das pessoas e no mundo corporativo.
Dentre esses avanços, destacam-se Rede 5G, Inteligência Artificial e Internet.
Trabalhos como de Gonzalez Fanfalone et al. (2019), Lopez de Mantaras (2019) e
Dentzel (2013) discutem essas temáticas, buscando investigar o impacto da rede 5G, o futuro
da inteligência artificial e seus desafios, assim como a relação entre a Internet, estilo de vida
e trabalho.
A partir dessas temáticas, buscou-se entender quais as características da produção
científica internacional na base dados Web of Science, utilizando-se uma consulta
compreendida entre os anos de 2018 e 2021.
A base Web of Science conta hoje com mais de 179 milhões de registros indexados
de acordo com LibGuides (2021).
Foi objetivo deste trabalho procurar identificar as áreas temáticas, tipos de
publicações, ano das publicações, instituições, idiomas e países, os quais serão apresentados
nos resultados obtidos da presente pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As redes 5G representarão não somente uma próxima geração de tecnologia móvel,
mas também uma nova via ou abordagem onde haverá uma convergência no uso mais
eficiente de recursos. Assim a tecnologia aplicada aos negócios é algo em franco crescimento
e evolução. Tecnologias como a Internet das Coisas (IoT) ou Máquina para Máquina (M2M)
estão impactando diretamente o modo de vida e a forma de realizar negócios (GONZALEZ
FANFALONE et al., 2019).
Além da comunicação há também uma evolução na maneira de desenvolver os
softwares. O paradigma computacional da Inteligência Artificial (IA) irá se beneficiar cada
vez mais com uma rede de comunicação mais eficiente como no caso do 5G. Pode-se definir
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a IA como um software que desenvolve a habilidade de simular o pensamento humano'.
Alguns destes softwares, podem ser traduzidos através de linguagens de programação, dos
quais são construídos (SANTOS, 2021).
Em seu estudo, Chakraborti e Kambhampati (2018) tratam não da substituição, mas
da simbiose ou da possibilidade dela, entre a IA e os seres humanos, de tal sorte que haveria
complementaridades a serem exploradas. No campo da medicina, por exemplo, o auxílio no
diagnóstico mais rápido baseado no estudo de caso, ou do aprendizado de máquina, é uma
vertente que atualmente já é empregada e permite uma certa simbiose.
A base da IA é a programação complexa, contudo mesmo que se assegure a segurança
de seu desenvolvimento muitos dilemas éticos devem ser analisados no momento de seu
desenvolvimento. Aí temos cenários a considerar quando falamos destes dilemas, como por
exemplo até que ponto um veículo autônomo terá seu poder de decisão livre sem colocar em
risco pedestres ou mesmo sistemas produtivos com uso massivo poderão representar
aumento no desemprego (LOPEZ DE MANTARAS, 2019).
Entretanto, a IA e o 5G são aplicações e estruturas que usam e dependem, ou
influenciam diretamente (no caso do 5G isso é total) a Internet. Esta última tem influenciado
e continuará influenciando nosso estilo de vida. De acordo com Dentzel (2013), o
desenvolvimento da Internet trouxe à tona um debate sobre como a comunicação através
dela afeta as relações sociais existentes.
Assim é importante verificar como está a produção científica a respeito da 5G, da IA
e da Internet. Será que estes temas continuam demandando produção científica? Como foi
essa produção nos últimos quatro anos. Houve crescimento? Quais os países e instituições
que estão em destaque?

3 METODOLOGIA
O presente texto tem como característica uma abordagem quantitativa e qualitativa
pois em seu desenvolvimento se buscou quantificar algumas variáveis referentes à produção
científica que versa sobre Rede 5G, Inteligência Artificial e Internet, conforme temáticas
levantadas nos trabalhos de Gonzalez Fanfalone et al. (2019), Lopez de Mantaras (2019) e
Dentzel (2013).
Assim, para mensuração dos resultados, foram criadas strings de busca relativas para
cada um dos artigos. As strings ficaram organizadas conforme apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1: Strings de Busca

Artigo

Strings de Busca
5G
AND
(network
OR experience or
Artigo A: Gonzalez
future OR possibilities)
Fanfalone et al. (2019)
Artigo B: Lopez de (Artificial Intelligence OR AI) AND
(possibilities OR challenge OR future)
Mantaras (2019)
Artigo
(2013)

C:

Dentzel Internet AND (work OR (way of life))
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com Silva (2004), a pesquisa bibliométrica permite, por meio do estudo
quantitativo, realizar a análise da atividade científica.
Por meio da ferramenta disponibilizada no Web of Science (2021), foram realizadas
buscas, utilizando-se as palavras-chave do Quadro 1. Foi delimitando o período da busca
para o período de 2018 a 2021 (4 anos).

4 CARACTERÍSTICAS DAS PUBLICAÇÕES

A Figura 1 apresenta a distribuição da quantidade de produção científica ao longo do
período da pesquisa em anos sobre os artigos investigados. Já a Figura 2 apresenta a visão
consolidada do período de 2018 a 2021.

Figura 1: Distribuição da Quantidade de Produção Científica ligada ao Artigo A ao Longo do Período da
Pesquisa em Anos em Relação ao Tema de Cada Artigo

Fonte: Web of Science, 2021.
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Figura 2: Distribuição da Quantidade Total de Produção Científica Ligada aos Artigos A, B e C ao Longo do
Período da Pesquisa em Anos em Relação aos Temas (Visão Consolidada)

Fonte: Web of Science, 2021.

5 TIPOS DE PRODUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES

A Figura 3 apresenta os tipos de produção identificados, em relação ao tema
pesquisado dos artigos A, B e C.

Figura 3: Os Tipos de Produção Científica em relação à Pesquisa e Total de Registros

Fonte: Web of Science, 2021.
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Na Figura 4 apresenta-se uma visão consolidada sobre as publicações em Anais de
Evento, Artigos e Capítulo de Livro com base nos temas pesquisados.

Figura 4: Os Três Tipos de Produção Científica em Relação à Pesquisa, e Total de Registros (Consolidado)
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Fonte: Web of Science, 2021.

6 PAÍS DE ORIGEM DAS PUBLICAÇÕES
A Figura 5 apresenta as publicações em relação aos dez países em relação à produção
científica com relação ao tema pesquisado. São eles: China, Estados Unidos da América,
Índia, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, Canadá, Coréia do Sul e França.
Figura 5: Os Dez Países com Maior Produção Científica, em Relação à Pesquisa, e Total de Registros

Fonte: Web of Science, 2021.
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7 INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA E SUAS PUBLICAÇÕES

A Figura 6 apresenta as dez principais Instituições de Ensino e Pesquisa em relação
ao número de publicações. São elas: Chinese Academy of Sciences, University of California
System, Beijing University of Posts Telecommunications, University of London, Tsinghua
University, Centre National de la Recherche Scientifique, Indian Institute of Technology
System, University of Electronic Science Technology of China, State University System of
Florida e University System of Georgia.

Figura 6: As Dez Principais Instituições de Ensino e Pesquisa, em Relação à Pesquisa, e Total de Registros

Fonte: Web of Science, 2021.

8 ÁREAS TEMÁTICAS DAS PUBLICAÇÕES

A Figura 7 apresenta as 5 principais áreas temáticas relacionadas ao tema de acordo
com o número de publicações. São elas: Ciências da Computação, Engenharias,
Telecomunicações, Ciência, Tecnologia e Relacionados e Química.
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Figura 7: As Dez Principais Áreas Temáticas, em Relação à Pesquisa, e Total de Registros

Fonte: Web of Science, 2021.

9 IDIOMAS DAS PRODUÇÕES

A Figura 8 apresenta os 5 idiomas mais utilizados nas produções científicas ligadas
aos temas. São eles: inglês, espanhol, russo, português e alemão.

Figura 8: Os Cinco Idiomas mais Utilizados

Fonte: Web of Science, 2021.
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10 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A análise das publicações sobre as palavras-chave extraídas dos artigos de Gonzalez
Fanfalone et al. (2019), Lopez de Mantaras (2019) e Dentzel (2013) na base de dados Web
of Science, apresentou um total de 45.519 publicações no período proposto pesquisado de
2018 a 2021. Os principais tópicos identificados foram:

Ciências da Computação,

Engenharias, Telecomunicações, Ciência, Tecnologia e Relacionados e Química.
Dentro do período analisado constatou-se que nos anos de 2020 a 2019 houve um
aumento significativo na produção se comparado com os anos anteriores.
No ranking dos países com maior quantidade publicações, destacam-se como os 5
maiores ordenados por grandeza: China, Estados Unidos, Índia, Inglaterra e Alemanha. Com
relação ao idioma o predominante foi a língua inglesa, apesar do país com maior produção
não ter o inglês como idioma oficial.
Seria interessante realizar a análise mais restrita ao período da pandemia de COVID19 para tentar identificar se a produção científica dos países e das instituições continuará na
mesma ordem, com relação ao quantitativo ou se haverá alternância de instituições ou
mesmo de nações.

TITLE: 5G, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET: A BIBLIOMETRIC
STUDY OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN THE WEB OF SCIENCE BASE
ABSTRACT: This article analyzed the characteristics of publications related to 5G, the
future of artificial intelligence and its challenges and Internet, lifestyle and work themes.
The search was carried out in the Web of Science database, seeking to identify the main
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publications in the period 2018 to 2021. According to the results of this study, the number
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A ÉTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS SUPOSIÇÕES PSICOLÓGICAS

Fernando Maurício da SILVA (FMP)
fernando.silva@fmpsc.edu.br
RESUMO: Educadores possuem uma linguagem para se referir à aprendizagem ou ao ensino. Os
usos de termos psicológicos como ‘desenvolvimento’, ‘aprendizagem’ e ‘personalidade’ muitas
vezes são adotados pelos educadores tanto em sentido moral quanto em acepção psicológica. Isso
gera a necessidade de questionar os usos e ambiguidades presentes nessa linguagem,
especialmente quanto as suas implicações éticas, mais exatamente, como surgem concepções
problemáticas sobre a educação moral de crianças ligadas aos usos de termos psicológicos.
PALAVRAS-CHAVE: Ética; Pedagogia; Psicologia.
INTRODUÇÃO
Ao menos um século se passou desde que a pedagogia deixou de ser entendida
exclusivamente como a prática da educação orientada por uma psicologia da criança. Não obstante
tais mudanças de método, a compreensão dominante sobre o que é e o que pode uma criança
permaneceu orientada por preconceitos psicológicos, cujos conteúdos encontram-se nas noções
psicológicas de desenvolvimento, personalidade e aprendizagem infantil. Isso será descrito a
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seguir, em um primeiro momento, através do estudo comparado da psicologia de Piaget,
Guillaume e outros. Em um segundo momento, será explicitado como o eixo do problema
encontra-se no conceito de aprendizagem moral, cujo ponto de partida será as contribuições de
Israel Scheffler (1974). Em ambos os casos o objetivo será contribuir para a ética na educação.

1 O DIREITO DO PEDAGOGO SOBRE A PSICOLOGIA DA CRIANÇA.
O problema que se pretende abordar aqui é o seguinte: como termos psicológicos são
utilizados pelo educador com conotação moral? As interfaces entre pedagogia da criança e
psicologia da criança são diversas. Apesar da ampla referencia à Declaração da ONU dos Direitos
da Criança, de 1959, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069 de 1990), muito do
que se diz sobre a autonomia e os benefícios próprios de uma criança costuma depender da
abordagem psicológica assumida. Este é um fato relevante para a educação infantil em geral. Este
fato pode ser localizado no surgimento das teorias do desenvolvimento infantil, sobretudo a partir
de Piaget (1965) e outros construtivistas. Porém, deve-se questionar como são compreendidas as
descrições cientificas em psicologia em relação ao conteúdo ético atribuído recentemente às
crianças. Assim, observe-se que o problema geral pode ser formulado do seguinte modo: em que
medida pode-se assumir uma ciência psicológica como condição para orientar relações práticas
com crianças, sem prejuízos éticos? Tais prejuízos éticos atingiriam ao menos dois campos:
capacidade de fazer escolhas ou expressar preferências; e bens e benefícios particulares de um
indivíduo. No primeiro campo encontram-se aqueles discursos que afirmam, por exemplo, que
crianças pequenas não possuem autonomia para escolher o que é melhor para elas, o que deve ser
incrementado ao longo de seu desenvolvimento; no segundo campo, encontram-se as narrativas
que afirmam que crianças são indivíduos vulneráveis e, assim, pais e outros tutores devem ser
responsáveis em garantir proteção e bens necessários para viver e crescer. Acontece que, enquanto
a primeira posição tende a ser justificada segundo uma psicologia das capacidades cognitivas
deficitárias da criança, precisando corrigir o déficit moral recorrendo ao conceito de
desenvolvimento, a segunda concepção evita a caracterização psicológica ao tratar a criança
segundo um conteúdo estritamente moral (os riscos devidos a sua vulnerabilidade), mas retorna ao
problema ao autorizar o adulto às escolhas sobre o que é bom ou benéfico para uma criança. Assim,
os termos psicológicos do problema costumam variar em torno dos conceitos de desenvolvimento,
aprendizagem e personalidade da criança, mas uma análise cuidadosa do emprego moral destes
termos permitirá localizar possíveis preconceitos morais com consequências para a criança.
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2 A CONFUSÃO ENTRE O ÉTICO E O PSICOLÓGICO.
Alguns conceitos da psicologia da criança, em suas diversas teorias, são frequentemente
adotados para orientar a conduta e o julgamento éticos do educador em relação a uma criança.
Analisá-los, ainda que brevemente, permitirá explicitar o problema antes levantado.
(1) O desenho da criança ocupa um papel significativo por mais de uma razão. Primeiro,
por razões metodológicas: a interpretação do desenho da criança fornece material tanto para a
psicologia quanto para a pedagogia e, com isso, é assunto de uma psicologia da educação.
Segundo, porque o desenho da criança implica conteúdos éticos em dois níveis: por um lado, o
desenho da criança é entendido pelo adulto como sua produção, como um bem por ela produzido,
tal que o desenho é um lugar de acesso às ações beneficentes; por outro lado, o desenho é uma
demonstração das habilidades da criança, sejam estas interpretadas em termos psicológicos
(personalidade) ou pedagógicos (criatividade), sempre remetendo moralmente à autonomia ou
preferências da criança. Uma investigação sobre estes aspectos deveria incluir inicialmente a
análise das obras de Piaget, como A formação do símbolo na criança (1971), ou de Luquet,
especialmente Les dessins d’un enfant (1913), bem como o estudo das críticas dirigidas a estes
primeiros autores, como encontradas na Psicologia da Gestalt. Por um lado, foi indispensável o
trabalho de Luquet (1969), tanto por razões metodológicas (os fatos observados e descritos) quanto
interpretativa (sua teoria dos estádios), por outro lado, encontrar-se-á em Prudhommeau, em Les
dessin de l’enfant (1947), a confirmação de muitas das posições de Luquet, porém o desenho será
mais claramente compreendido como parte do desenvolvimento e conduta total da criança. Isso
significa que Prudhommeau reconheceu que o desenho inclui esquemas, mas estes são paralelos
ao restante do psiquismo, isto é, o esquema do desenho acompanha o restante da conduta,
implicando também uma teoria da personalidade. Esta tese é importante por representar uma
orientação comum entre muitos dos pesquisadores posteriores. Exemplo deste debate, ainda que
mais distante, é a teoria psicanalítica de Minkowska, que sustentou, em Van Gogh, sa vie, sa
maladie et son oeuvre (1933), uma tipologia das constituições mentais cujas características
também poderiam ser verificadas nos tipos de desenhos. Ainda mais significativo para o debate
ético é o trabalho de Sophie Morgenstern, por exemplo, em La psychanalyse infantile et son rôle
dans l'hygiène mentale (1930), por tratar diretamente do simbolismo e valor das criações
imaginárias em crianças, onde o desenho é definido em termos de sublimação e catarse. O ponto
relevante nestes autores é terem pensado o desenho mais quanto à personalidade total da criança
do que em relação ao desenvolvimento.
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As observações de Luquet (1969) são importantes e frutíferas: mostrou que o desenho da
criança é sempre realista, no sentido de retratar apenas objetos e temas do seu convívio, jamais
sendo idealista ou abstrato, de modo que toda criança passaria por quatro estádios de
desenvolvimento do desenho, todos realistas (realismo fortuito, realismo malogrado, realismo
intelectual e realismo visual). Resumidamente, Luquet descreve suas observações destacando
principalmente os seguintes pontos: o desenho da criança é feito como quem canta, isto é, não é
considerado como esquema explicativo, como se o desenho tivesse uma realidade própria. Além
disso, a criança considera seu desenho como algo unido a quem desenha, quando diz, por exemplo,
“o desenho é meu e não teu”, ou quando explica as características do próprio desenho em termos
de “assim é mais rápido”. Enfim, há também um forte sentimento do objeto desenhado como tendo
unidade absoluta. Que se afirme que o desenho é feito em jato significa que a exposição da criança
é imediata e apressada, com pouca atenção aos detalhes do desenho. Prova apresentada a isso são
os trocadilhos gráficos que a criança faz muitas vezes, desenhando uma única figura e, no mesmo
papel, um conjunto de momentos diferentes sobre um mesmo tema. Luquet entende que, quando
a criança explica não ter desenhado de outro modo “porque assim é mais rápido”, isso expressaria
não estar interessada em observar mais detalhadamente um objeto para desenhar, o que permitiu
caracterizar a criança pela desatenção em observar.
Entretanto, isto não impede de refletir suas interpretações em relação ao problema ético. A
tese do autor receberá criticas similares àquelas que foram dirigidas a Piaget: o adulto não
escolarizado no campo da pintura também não é observador dos objetos a serem desenhados, e o
adulto tende a sintetizar aquilo que pretende desenhar, inclusive sacrificando as características
perceptíveis do objeto em favor das características imaginadas. Pode-se acrescentar, aliás, que
frequentemente a criança apresenta desenhos muito mais ricos do que o adulto que se desinteressou
pelo desenho. É perfeitamente possível que um adulto que desenha com grande dificuldade tenha
sido uma criança que desenhou com riqueza. Mais do que o adulto, a criança sabe que o seu objeto
visual não tem seu ponto de vista, mas admite vários pontos de vista, tal que a criança tenta traduzir
no papel todos os pontos de vistas ao mesmo tempo, tentativa de retratar uma simultaneidade
espaço-temporal que o adulto aprendeu a separar. Se este tipo de crítica for correta, como
sustentada por Guillaume (apud CHAPUIS, 2000), então seria equivocada a alegação de que o
desenho da criança é imaginário e mágico, que a criança desenha o que pensa. Há nas conclusões
de Luquet uma pressuposição moral ao julgar o desenho da criança a partir da expectativa de que
um desenho deve expressar a realidade, ou melhor, que um bom desenho é um desenho em
perspectiva, em oposição à criança que procura captar todo espaço em um único momento
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presente, em seus trocadilhos gráficos, suposto sinal de falta de atenção ou desinteresse pela
observação. A dificuldade moral e com consequências pedagógicas que interessa destacar está no
fato do desenho da criança estar sendo pensado como falta de atenção, explicação em termos de
incapacidade, processo de síntese simplificado e apressado. Essas seriam resultantes de um
interesse diverso da criança. Tudo se passa como se Luquet descrevesse os fatos como se a criança
pudesse vir a desenhar de outro modo, enquanto o pedagogo entende isso como se a criança
devesse desenhar de certo modo. Deixa-se de investigar o interesse em desenhar em favor do
suposto desinteresse pelos objetos e suas propriedades figurativas.
(2) Talvez um dos exemplos mais relevantes para o problema levantado no interior da obra
de Piaget está em sua teoria do desenvolvimento da ideia de causalidade na criança. A evolução
da ideia de causalidade passaria por quatro períodos. Entre 5 e 6 anos a criança compreenderia a
ideia de causa e efeito como se a causa fosse uma motivação para algo acontecer: a explicação da
criança está ligada a um elemento finalista, quando não mágico, assim como moral. Isto significa
que a criança não se refere diretamente ao fenômeno ou evento, que estariam na superfície ou
manifestação finalista das coisas. A criança entenderia que as coisas acontecem porque estão se
dirigindo para um lugar, buscando alguma finalidade: a água que escorre pretende ir ao lago. Piaget
explica esta forma de pensamento em termos de representação mágica da criança, as coisas se
dariam por participação umas com as outras: a água que desce busca o lago porque a água e o lago
estão magicamente conectados. “Mágico” aqui significa uma conexão que não se dá claramente
pela ideia de causa e efeito. Disto concluirá que a concepção mágica da criança é uma concepção
rudimentar, o que inclui um caráter moral nas coisas, por exemplo, que o sol brilha porque
precisamos do Sol. Porém, justamente esta noção de “concepção rudimentar”, deficitária, merece
ser discutida: primeiro, porque o adulto pode apresentar pensamentos similares e pode não
abandonar certas crenças teleológicas sobre a natureza; segundo, porque os dados analisados por
Piaget não permitiriam concluir diretamente tal concepção deficitária da criança. Piaget entende
que mesmo no segundo período a criança ainda não tem de fato uma ideia de causa e efeito, e
somente em um terceiro período começariam a surgir explicações mais racionais. Para o segundo
período, entre 7 e 8 anos de idade, Piaget concluiu que a concepção infantil sobre as relações de
causa-efeito no mundo tem três características: são animistas, dinâmicas e artificiais. Isso significa
dizer que as coisas na natureza acontecem como se estivesse trabalhando do mesmo modo como
o homem executa suas ações: as coisas agem porque estão orientadas e têm vontade. Apesar dessas
explicações inicialmente serem “primitivas”, já que relativamente espontâneas, entretanto os
modelos de causalidade já teriam sido levados à sua ideia, isto é, aproximam-se um pouco mais
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das características físicas, tal que somente no quarto e último estádio os elementos subjetivos
seriam eliminados em favor da observação e maior atenção da experiência dos fenômenos físicos.
Seja como for, Piaget não chega a questionar o sentido da tendência moralizante no mundo infantil.
(3) Parece plausível que o estudo do desenvolvimento e do modo como a criança
representa o mundo seja indispensável para definir prescrições sobre relacionamentos com
crianças e responder quais benefícios as crianças se encontram em condições de receber. A questão
em Piaget será descrita no modo de superação da compreensão infantil realista. Piaget sustentou
que a criança passaria por três estádios no desenvolvimento da representação do mundo: passaria
primeiro do realismo à objetividade, em seguida do realismo à reciprocidade e, em terceiro lugar,
no último estádio, do realismo à relatividade. O realismo da criança caracterizaria a primeira parte
de um período onde o sentimento da criança sobre a existência dela mesma se choca com alguma
outra coisa que não é ela própria, a ser chamada de “realidade”, tal que sair deste estádio
significaria chegar a certa objetividade. Entenda-se que esta compreensão de objetos significa, para
a criança, que existe algo além dela mesma ou que não é ela. Depois desse reconhecimento do
ponto de vista dos outros, no terceiro período a criança passaria do realismo para a relatividade:
por exemplo, as noções de irmão e irmã são compreendidas, mais servem apenas para expressar
as relações dos outros com ela. A criança entende que Pedro e Paulo são seus irmãos, mas não
entende que Pedro e Paulo são chamados de irmãos por possuírem uma mãe em comum.
Entretanto, Huang (1943) apresentou importantes críticas às conclusões de Piaget. Em geral, Piaget
estaria pressupondo o postulado de que existe desenvolvimento espontâneo que se dirige de uma
compressão mágica para a representação do mundo em um ponto de vista do físico. Em Piaget,
desenvolver-se significaria atingir uma compreensão do mundo semelhante aos olhos da ciência.
Antes disso, esclarece Huang, a pergunta que primeiramente deveria ser feita é se o mundo em que
vivemos precisa ser concebido como o mundo tal como o físico descreve? A dificuldade não está
apenas em supor que a criança desenvolve-se espontaneamente ou naturalmente em direção a
compreensão do mundo, mas em admitir também um segundo postulado, que o mundo deva ser
representado na perspectiva do adulto instruído, o ponto de vista da ciência, relação com o mundo
que nem mesmo o adulto comum teria sem antes ser escolarizado em ciências da natureza. Tratase de uma crítica do ponto de vista metodológico assumido pela psicologia de Piaget: interrogar a
criança sempre em relação à ciência. Neste sentido, Piaget não apenas estaria assumindo um ponto
de vista lógico para a definição do desenvolvimento cognitivo, mas também certa hipótese
pedagógica que compartilha um tipo de escolaridade. Ora, se esta crítica for correta, então esta
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teoria do desenvolvimento infantil já incluiria um juízo moral sobre a criança e, desse modo,
qualquer conclusão de conteúdo ético seria ad hoc.
(4) Huang criticou o método em que Piaget interroga a criança colocando-a diante de
questões já elaboradas segundo uma visão implícita de mundo que a criança ainda não possui.
Como alternativa metodológica, no lugar de solicitar explicações à criança, Huang preferiu um
método em que ela é surpreendida com as próprias coisas e não com pensamentos ou ideias na
forma de interrogatórios. A comparação entre os métodos dos dois autores possui consequências
relevantes. Huang coloca a criança diante de um acontecimento real, provocado pelo psicólogo,
ou seja, diante de objetos reais e não frente ao questionário, como fez Piaget, tal que a abordagem
cientifica sobre a criança orienta-se diretamente pela relação com o mundo, evitando inclusive uma
relação com o mundo adulto na forma de ideias elaboradas previamente. Huang pressupõe um
mundo da criança possível, sem que este mundo signifique um “mundo infantil” fechado em si
mesmo, mundo separado da cultura do adulto. De modo similar aquele que já se encontra em Kurt
Lewin (1975), Huang entende que o estudo de uma conduta deve ser feito em seu próprio mundo.
O método de Piaget, inversamente, teria o problema de colocar ou propor à criança um
interrogatório acerca de um mundo que não é o dela, colocando-a em outra situação que não sua
vivência própria. A relevância da diferença entre o método de Piaget e o de Huang, no que diz
respeito ao problema ético, está no fato deste propor testes à criança e não questionários, evitando
o processo de interrogatório que coloca a criança em uma situação artificial e, deste modo, evitando
as conclusões sobre as condições deficitárias da “autonomia” da criança. Os testes usados na
metodologia de Huang situam a criança de forma mais livre e espontânea. Por exemplo, o teste da
moeda na manga, similar ao mágico que faz uma moeda desaparecer escondendo-a diante da
criança ao erguer o braço para cima, fazendo a moeda deslizar para dentro da roupa, sob sua axila
e, em seguida, retirando de outro lugar uma segunda moeda fingindo ser tratar da mesma. Huang
descreve ter observado que a criança não expressa aqui uma interpretação mágica do evento: a
situação não é para ela extraordinária, a criança não mostra nenhuma dificuldade de compreender
a experiência, mas, inversamente, formula uma hipótese razoável e, para o caso desta primeira
hipótese não funcionar, troca por outra. Segundo o autor, 4 a cada 5 crianças não aceitam a hipótese
de que a moeda atravessa a roupa, o que não permite concluir que a criança ainda não seja racional
no sentido físico, portanto ingênua, uma vez que todas são bastante razoáveis. Portanto, dever-seia questionar se predicados como “inocência” ou “desatenção” são bons atributos da capacidade
cognitiva da criança? A criança não dá muita relevância à experiência mágica, o que contraria a
hipótese de que as explicações das crianças são mágicas e ainda não racionais, defendidas por
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Piaget. Outros experimentos realizados por Huang confirmarão isso, como a vela no copo que
dentro deste se apaga. Quando a criança assiste a vela se apagar ao ser coberta por um copo, Huang
observou que as explicações da criança são muito parecidas com aquelas que um adulto sem
escolaridade em física daria. Aprende-se que a chama da vela consome oxigênio dentro do copo
até que, uma vez consumido, a vela venha a se apagar, mas um adulto que não tenha esse tipo de
informação não poderia tirar tal conclusão. Assim, o estádio descrito por Piaget em termos de
estádio realista e fenomênico ou mágico, não existiria, mas antes seria um equívoco ou artifício,
resultado produzido pelo interrogatório proposto pelo pesquisador, em distinção aos testes de
Huang mostrados para criança. Esta seria uma segunda boa razão para entender porque acusar o
mundo infantil de ingênuo, desatento ou inocente é antes a expressão de um juízo de valor,
preconceito que não reconhece o quanto o mundo infantil pode se apresentar aberto e rico de
habilidades. Assim como seria um equívoco em psicologia investigar a criança em função
comparativa com o adulto, compreende prejuízo moral definir o status moral das capacidades de
uma criança a partir da autonomia esperada em adultos.
(5) Além disso, houve quem sustentou que o tema da percepção do mundo não se
confundiria com a pesquisa sobre a representação do mundo, justamente por lhe servir de
contraponto. Neste caso, foi a Psicologia da Gestalt a principal fonte das críticas dirigidas a Piaget
e seus seguidores. Sabe-se que a conhecida tese de Piaget sobre o chamado “egocentrismo
infantil”, apresentada em A representação do mundo na criança (s.d.), compreende conceito de
muitos matizes e não significa que a criança inicie sua percepção do mundo a partir de sua
subjetividade – interpretação grosseira que deve ser afastada -, mas exprime uma espécie de
realismo extremo da criança, apresentado em estádios. Neste ponto, a tese de Piaget é de grande
importância, pois se encontra, antes de tudo, no fato de exigir considerar um modo próprio de
percepção da criança, proibindo ações éticas e pedagógicas baseadas em expectativas que não são
possíveis para a criança. Entrementes, Paul Guillaume, o introdutor da Psicologia da Gestalt na
França, em L’intelligence sensori-motrice d’après Jean Piaget (1940), mostrou de forma
contundente o uso de categorias filosóficas (metafisicas) na obra de Piaget (CHAPUIS, 2000),
importante dificuldade metodológica. O próprio Piaget receberá bem estas críticas, a julgar por
suas reformulações posteriores. Do mesmo modo, seria relevante retomar também algumas
considerações de K. Koffka (1975) e Max Wertheimer (2021), por terem descrito detidamente as
diferenças entre a percepção do adulto e o modo de percepção da criança. Esse é o caso da
percepção das cores que, segundo Koffka, a criança não percebe as mesmas que o adulto em
função de seu próprio modo de estruturação perceptiva. Quanto ao fenômeno da constância dos
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objetos para a percepção da criança, novamente Guillaume soube retirar importantes
considerações ao evitar entender a constância como uma ordem intelectual, mas antes como uma
forma (Gestalt) ou estrutura composta pelas lacunas perceptíveis, mais que uma composição lógica
que a inteligência deveria ordenar.
Os estudos da percepção da constância dos objetos costumam ser complementados em
Psicologia da Gestalt pelos estudos da percepção do movimento. Piaget legou um importante
trabalho sobre a percepção da profundidade, lugar onde ele oferece uma interpretação sobre a
chamada ilusão de Delboeuf (1865), referente à percepção de dois círculos concêntricos. Em linhas
gerais, Piaget entendeu que o percebido é uma estrutura estável, que o resultado da percepção se
deve as formas lógicas da ilusão no modo como os círculos são aproximados ou afastados, de tal
como que, entre a estrutura percebida e o esquema da figura, haveria uma condição causal para
gerar o efeito. Elementos como tamanho do conjunto, idade da criança, fixação do olhar
explicariam a percepção como um efeito. A descentralização do olhar pode ser relativa ou absoluta,
tal como o recurso da inteligência da criança necessitaria participar para explicar como a fixação
do olhar pode fornecer diferentes resultados. Ora, para o problema ético que está sendo
investigando, esta posição de Piaget ao mesmo tempo justificaria o cuidado ético do adulto para
com as condições perceptivas de uma criança, mas também induziria a admitir que a forma como
a criança vê e percebe (interpreta) exprime sua capacidade deficitária. O construtivismo de Piaget
foi capaz de explicitar o quanto a autonomia da criança deve ser respeitada em termos ativos, isto
é, que respeitar uma criança é respeitar o estádio em que ela se encontra no uso de suas capacidades
de apropriação dos objetos disponíveis no ambiente. Isso significa também – este é um ponto muito
importante – que cabe ao adulto a indispensável relação de cuidado diante das capacidades da
criança, por exemplo, em termos de oferecer e fomentar um ambiente rico de possibilidades para
as atividades infantis serem experimentadas desde seu modo sensório-motor, passando pelas
experiências operativas, até que possam ser assimilados e redefinidos em termos simbólicos.
Porém, se a tese de Piaget possui a grande vantagem de deixar claras as razões de beneficência que
são devidas às crianças, por exemplo, condições de cuidado pedagógico em sua forma própria de
aprendizagem, tornou difícil compreender como o respeito a ser dirigido a uma criança não vem
limitado por uma hipótese sobre seu desenvolvimento.
(6) Enfim, outro campo de investigação indispensável compreende o relacionamento da
criança com os outros. Wallon (1925) descreveu as fases através da quais a criança desenvolve sua
personalidade ou caráter. A primeira fase estende-se de 0 a 6 meses. A característica central é a
percepção do corpo, na forma de esquema corporal, para apenas posteriormente se dar a percepção
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do outro. A significação do próprio corpo precederia a do outro, sendo inicialmente oral e anal,
isto é, percepção interoceptiva do próprio corpo e não exteroceptiva, um corpo bucal (e
respiratório), em seguida um corpo anal (excreção). Somente na percepção exteroceptiva haveria
certa percepção externa, mas ainda não corresponderia ao esquema corporal completo. A
consciência do próprio corpo é ainda fragmentária. Ainda entre 9 e 11 dias a criança teria
experiência de incompletude do corpo. É partindo da fala do outro e apresentando riso e choro que
a criança pouco a pouco chegará a percepção da fisionomia do outro, o que somente ficará explicito
nos 2 e 3 meses de vida. Dos 3 meses aos 3 anos ocorre o desenvolvimento propriamente dito
daquilo que Wallon chamou de sociabilidade sincrética, isto é, percepção do corpo do outro.
Assim, a criança vai da interocepção, passa pela percepção do próprio corpo e chega à percepção
do corpo do outro.
Esta importante contribuição justificaria inverter o problema ético tradicional: a questão
não é tanto o lugar do relacionamento da criança com o adulto, menos ainda a maneira como o
adulto se relaciona com a criança, mas antes o próprio modo como a criança se relaciona com os
outros, sejam adultos ou outras crianças. Porém, assim como ocorre com o conceito de
desenvolvimento, seria questionável a forma como se costuma aderir ao conceito psicológico de
personalidade para se referir as condições da conduta infantil, pois não se pode confundir
personalidade psicológica (sujeito do comportamento ou da representação) e personalidade
jurídica (sujeito de direitos) ou personalidade moral (sujeito da escolha, da dignidade, etc.). A
psicologia, o direito, a psiquiatria e a ética não possuem entre si um uso padronizado dos termos
‘caráter’, ‘personalidade’, ‘pessoalidade’, ‘identidade’, ‘individualidade’, etc. A dificuldade ética
recorrente está no fato do conceito de ‘personalidade’ muitas vezes ser usado como pessoalidade
ou caráter. Não é necessário discutir ou resolver aqui este problema de vocabulário, mas é relevante
notar que a discussão pode se tornar grave no campo da pedagogia justamente quando se entende
que o caráter ou a personalidade são educáveis. Neste sentido, muitas vezes o conceito de
personalidade foi usado como um dos critérios para (i) julgar a capacidade de alguém se
autodeterminar para agir ou decidir e (ii) educar alguém ao longo do desenvolvimento ou processo
de aprendizagem. É certo que o conceito psicológico de personalidade não é simples, bem como
não se confunde com os conceitos éticos e jurídicos de pessoa e autonomia. Entretanto, permanece
sendo verdadeiro que ao menos no sentido psicológico a personalidade ou o caráter são
ingredientes significativos. É neste lugar que o educador ou qualquer adulto em relação com
crianças deve evitar inferências morais entre os usos do termo ‘personalidade’, ‘caráter’, etc., pois
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gera o risco de juízos de valor. As consequências éticas dos problemas levantados serão analisadas
a seguir.

CONCLUSÃO
A discussão anterior mostrou que ao menos três conceitos psicológicos tendem a ser
usados em acepção moral: desenvolvimento, aprendizagem e personalidade. Foi visto como os
três conceitos são problemáticos para a própria psicologia, tanto em seus postulados quanto nos
métodos divergentes, e como tendem a servir de recurso para justificar dificuldades morais em
educação. Tem-se o seguinte resultado problemático: (a) o desenvolvimento é o conceito que serve
de recurso para justificar a educação instrumental em nome da futura autonomia de uma criança;
(b) a aprendizagem torna-se o recuso para corrigir aquilo que o desenvolvimento não possa garantir
para o futuro que foi previamente definido; (c) e a personalidade torna-se o objeto para onde se
dirige todas as exigências do educador ou demais tutores para que a criança faça bom uso de uma
liberdade ou autonomia para a qual ela não está preparada para exercer. Por exemplo, fornecer
educação sexual para uma criança de 6 ou 10 anos de idade em termos de instrumentalizá-la
ludicamente sobre quais partes do corpo ela pode ou não ser tocada por um estranho ou familiar,
esperando que a criança faça uso dessas informações para negar ou bloquear a investida de um
abusador adulto, representa situar a criança em uma responsabilidade para a qual não existe
autonomia moral alguma. Por que isso ocorre? Certamente porque não há condições psicológicas
quanto ao desenvolvimento e a personalidade de uma criança, mas este não é o ponto principal. O
equívoco recai sobre o que se entende por aprendizagem moral, isto é, o risco de insistir em
instrumentalizar o desenvolvimento e a personalidade da criança através da aprendizagem.
O problema é primeiramente de ordem ética, a saber: não há autonomia onde não houver
a capacidade de compreender informações relevantes, consentir com o que está implicado nessas
informações e fazer uso devido das mesmas: certamente isso depende de conteúdos de
aprendizagem, estádios de desenvolvimento e tipo de personalidade, mas não pode ser inferido a
partir desses. O erro estaria em confundir a relação de ordem causal ou cronológica e aquela de
ordem ética, que a rigor não é nem lógica nem empírica. A questão não é psicológica porque
mesmo um adulto saudável e bem escolarizado pode não compreender certas informações (por
exemplo, informações clínicas sobre sua doença) ou, se compreendê-las, pode decidir
autonomamente fazer uso danoso das informações (por exemplo, ao compreender os riscos do
tabagismo, decide correr os riscos em nome do prazer de fumar). Do mesmo modo como não é
aceitável obrigar um adulto a subsumir todos os riscos da vida a sua autonomia plena, seria ainda
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menos aceitável obrigar uma criança a “construir” forçosamente sua autonomia. Isso ocorre porque
da mesma maneira que não se pode obrigar Maria a amar João ou Helena, porque um amor
obrigatório é algo impossível, também não se pode esperar que alguém seja obrigado a construir
sua autonomia, porque esta necessariamente precisa incluir também a permissibilidade. Não é
possível um construtivismo da autonomia. Uma epistemologia genética pode fornecer as
condições que permitem a formação da autonomia moral, mas a autonomia em sentido moral não
é um efeito, mas um motivo: ainda que não haja autonomia sem desenvolvimento cognitivo no
campo da causalidade, nem por isso a autonomia é resultado de assimilação, acomodação ou
adaptação. Por isso, caso alguém insista em tratar da moralidade em termos de desenvolvimento,
este não se reduzirá ao desenvolvimento cognitivo. É preciso distinguir a questão psicológica sobre
a autonomia e a questão propriamente moral. Alguém pode ser obrigado a fazer uso de sua
autonomia, sua capacidade de tomar decisões, desde que a autonomia já seja uma propriedade
operante, mas não faz sentido condenar alguém por não possuir autonomia: um paciente incapaz
de decidir sobre o que fazer diante de seu prognóstico não é censurável ou responsabilizável por
isso, mas, inversamente, sua condição gera para o profissional de saúde a obrigação de auxiliar no
processo de decisão. Sua autonomia não é plena e nem precisa ser, mas tampouco são ausentes as
capacidades para aquele tipo de relacionamento. De modo similar, uma criança deve ser cuidada
ou mesmo respeitada em função de seu relacionamento com outras pessoas, mesmo que não tenha
sido capaz de fazer uso operante ou simbólico de suas capacidades autônomas. É sobre a primeira
obrigação – a criança ser cuidada no interior de relações pessoais de confiança – que recai o
conteúdo ético propriamente dito, e é esta obrigação ética que não depende de fatores psicológicos,
ainda que os conteúdos comportamentais e cognitivos possam depender. Seja na criança ou no
adulto, a pergunta ética nunca é se há assimilação e acomodação da autonomia para agir e decidir,
ou se há suficiente adaptação da conduta, mas se, caso não haja autonomia em sentido forte, ainda
assim há condições autônomas de ação, confiança, cuidado, etc., no interior de relacionamentos
pessoais. Uma circunstancia moral é um estado de coisas composto de situação e indivíduos
envolvidos. E isso não é distinto quando os envolvidos são crianças: a forma como confiam nos
adultos e a forma como se engajam em relacionamentos geram obrigações, sobretudo para aqueles
que estão em condições de auxiliar na autonomia da criança (supondo que este termo seja
apropriado), porque a autonomia da criança pode ser encontrada na relação de confiança e afeto
com o adulto e nos bens de relacionamento pessoal implicados. Acreditar que isso se deva as
condições psicológicas da criança, isto é, deficitárias porque incapazes por sua infantilidade, é
submeter à criança a uma condição precária. Entretanto, isto é tão injustificado quanto evitável.
98

Toda esta crítica pode ser resumida nestes termos: sobrecarregar as propriedades
psicológicas de desenvolvimento, aprendizagem e personalidade com conteúdos morais é exercer
uma ação paternalista contra a criança. Julgar a personalidade de uma criança de modo a subsumir
as obrigações de relacionamento pessoal, assim como impor ao desenvolvimento todas as
expectativas morais, são formas de negligencia no cuidado. E recairá especialmente sobre a
aprendizagem o maior risco de o pedagogo fazer uso ambíguo da psicologia com fins morais. Será
necessário distinguir aprendizagem cognitiva, habilidades psicológicas da criança e aprendizagem
de conteúdos morais. Pois conteúdos morais, como respeito e cuidado, não se ensinam no mesmo
sentido que se pode ensinar uma criança a ler as horas em um relógio. Não existe educação moral
ou aprendizagem moral no mesmo sentido que se fala em aprendizagem da geografia ou
matemática. Mesmo que fosse o caso de toda aprendizagem derivar de algum ensino, não se segue
que um ensino seja suficiente para gerar certa aprendizagem. Este é o caso a aprendizagem moral.
Por exemplo, em “X diz a Y que o Brasil fica na América Latina” e em “X diz para Y que aqui é
proibido gritar”, em ambos os casos apenas fatos foram informados, ainda que na segunda sentença
o fato em questão seja a existência de uma norma. Mas ainda não se disse nada sobre porque a
norma é boa ou justa ou porque devemos respeitá-la. Alguém pode ouvir dizer que existe tal norma,
reconhecer tal fato e, não obstante, não aprender a respeitar a norma (SCHEFFLER, 1974, p.90).
Sobre isso, crianças se comportam de modo a mostrarem muita curiosidade sobre as razões de tais
normas, mas simultaneamente aderem a elas por motivações diversas. Provar através de um teste
que alguém aprendeu uma sentença normativa de forma passiva não prova que aprendeu a norma
de modo ativo. Uma educação moral e cívica será mero palavreado se o êxito da aprendizagem
tiver sido apenas passivo sobre fórmulas morais. É falacioso supor que o êxito passivo da
aprendizagem de normas possa levar ao êxito ativo. Porém, alguém poderia argumentar que não
se trata de ensinar a moral, mas de sensibilizar para ela. Contudo, neste caso, haverá o risco de
acusar a criança de agir de má vontade, pois o ensino moral não assegura o êxito na aquisição
prática da norma. O grave risco que educadores e políticos da educação podem incorrer aqui é
tentar corrigir a ambiguidade pretendendo forçar a aquisição ativa da norma, o que se traduz em
atos paternalistas e autoritários. É perfeitamente possível a aprendizagem intelectual de normas
sem com isso incorporá-las na conduta, e tentar forçar a segunda aquisição com base na primeira
é claramente um ato autoritário, quando não violento. Esse ato é ainda mais grave quando dirigido
a uma criança, dado sua vulnerabilidade moral. Por isso, corrija-se, não é possível, em nenhum
sentido, uma “educação moral e cívica”. Aprender uma norma em sentido ativo não significa
aprender a dizer a norma ou reproduzir o fato de sua existência, mas inclui muitas outras
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habilidades, entre elas poder discordar da norma. Para o paternalista e moralista, isso seria o
fracasso do ensino do educador ou o fracasso da vontade do aluno. Ao deparar-se com a opinião
discordante da criança, o paternalista irá procurar um culpado pelo fracasso para não admitir que
a aprendizagem ativa da norma não se sustenta na aprendizagem passiva, ou seja, para impedir a
existência de conflitos. Há uma decisão moralista aqui: ensinar a criança de tal modo que seu futuro
esteja fechado para discordâncias sobre os valores esperados que a elas foram ensinados. Procurase negar de todas as formas que a coerência normativa não afasta os conflitos normativos, mas
justamente os inclui. Além disso, evita-se uma educação da criança dirigida a um futuro em aberto.
Alguém poderia dizer que o problema se deve ao fato de haver duas concepções
divergentes sobre aprendizagem moral: para alguns, somente há aprendizagem de norma se o
educando a incorpora, o que torna a educação moral independente do que é dito pelo educador;
para outros, só há educação na medida em que o aluno reproduz o que o professor falou. Mas esta
é uma falsa distinção: a aquisição da língua pela criança permite que essa faça um uso para referir,
discordar e até mesmo argumentar sobre normas ou exigências dos adultos, mas nada disso garante
a aquisição do uso normativo da linguagem. Enquanto a criança desconhece ou ainda está se
exercitando no segundo uso, o adulto descuidado interpreta mal suas intenções de fala, sobretudo
porque ignora que a criança depende do contexto comunicativo e fiduciário para exercitar tais usos
normativos. Por exemplo, se o professor diz a criança “fique em silencio quando começar a aula”,
a intenção não é ensinar, mas mandar, porém a criança deverá ter aprendido o sentido da sentença
sob a condição de ser punida (censurada pelo professor). Mas raramente um educador se dá conta
desta distinção a ponto de evitar o mero mandamento e substituí-lo por uma sentença normativa
de aprendizagem. Quando uma sentença imperativa do tipo “faça isso!” é emitida apenas sob a
condição de que seja executada a ordem ocasionalmente, naquele momento não se gera
aprendizagem, pois possui a estrutura “o professor ordenou, segundo sua autoridade, que se faça
isso”. Trata-se apenas de um dizer para fazer X, ainda que imperativo. Porém, pretender ensinar
que se deve fazer X é pretender que o dever em questão seja entendido como geral, valendo para
todas as pessoas naquelas mesmas condições. Neste caso, a sentença “faça isso!” pretende ensinar
e precisa implicar um aprender. Isso significa que ensinar que algo é devido implica ensinar uma
regra e não apenas ensinar a obedecer ordens. Assim, a meta da educação moral não pode ser
ocasional, mas dirige-se à aprendizagem de normas gerais, do contrário a educação moral passa a
expressar um treinamento paternalista, fazendo da escola o lugar da confirmação de prejuízos
morais. Contudo, assim como, em geral, é mais adequado julgar ações e não julgar pessoas,
também seria mais correto ensinar como respeitar normas do que como obedecê-las. Portanto, se
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a conduta moral for uma meta da educação, então não se visa apenas à aquisição da conduta prática,
mas também a consciência crítica da justificação da norma.
Acontece que encorajar este último conteúdo pode produzir divergências e, deste modo, o
educador deve ensinar o tratamento destas tensões. Por isso é indispensável compreender a
autonomia da criança na sua relação com outrem, pois a ética envolve relações tanto de convicções
quanto de divergências. Imperativos de ação podem ser razoáveis ou não em circunstancias
diversas e para educandos diferentes. Deve-se levar em conta que muitas vezes imperativos desse
tipo podem ser substituídos por outros meios. O profissional da educação ou a política de educação
busca simplificar as coisas em termos de aprender como fazer toda vez que for incapaz de lidar
com as liberdades situadas de crianças e adultos. Ora, se um educador pode cometer esse erro
mesmo diante de crianças, talvez isso seja um sinal de que a liberdade das crianças não é tratada
como neutra pelo adulto. Quando um educador ou educadora diz “esta criança é muito inteligente,
pena que é bagunceira!”, a situação se passa como se dissesse “é permitido ser inteligente e é
proibido fazer uso livre da própria inteligência”, ou seja, tanto a agencia moral da criança (seu
espaço de livre ação) quanto seu status moral (seu valor como agente) são atacadas devido ao
preconceito moral que nega a liberdade situada, o cuidado da autonomia e os bens de
relacionamento. Assim sendo, nem mesmo a doutrinação de crianças se justificaria. O problema
ético da pedagogia encontra-se, portanto, no adulto e não tanto na criança: o adulto se relaciona
com crianças admitindo haver liberdade nelas, mas a criança não possui nem poder para exercer
tal liberdade nem possui a maioria das liberdades dos adultos. Isso se aplica tanto ao método quanto
as questões curriculares. Logo, deve-se evitar a conveniência de adotar conceitos psicológicos
como desenvolvimento e personalidade da criança para encobrir prejuízos morais em torno do
aprender, isto é, do cuidar e fomentar.
TITLE: THE ETHICS OF EARLY CHILD EDUCATION AND ITS PSYCHOLOGICAL
ASSUMPTIONS
ABSTRACT: Educators have a language to refer to learning or teaching. The uses of
psychological terms such as 'development', 'learning' and 'personality' are often adopted by
educators in both a moral and a psychological sense. This generates the need to question the uses
and ambiguities present in this language, especially regarding its ethical implications, more
precisely, how problematic conceptions about the moral education of children related to the uses
of psychological terms arise.
KEYWORDS: Ethic; Pedagogy; Psychology.
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FOUCAULT, Michel A Arqueologia do Saber. 8. ed. Trad. Luiz F. B. Neves. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2020.
Resenhado por: Luzinete Carpin NIEDZIELUK (FMP)

Michel Foucault (1926-1984) foi um filosofo francês, que exerceu grande influência
sobre os intelectuais contemporâneos. Ficou conhecido por suas posições contrárias ao
sistema prisional tradicional. Nasceu em Poitiers, França, no dia 15 de outubro de 1926.
Estudou no Lycée Henri IV e em seguida na École Normale Supérieure, em Paris, onde
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desenvolveu um interesse pela filosofia. Foi aluno da Sorbonne, onde se formou em filosofia
e psicologia. Em 1954 publicou Doença Mental e Psicologia.
O livro é composto por uma introdução, três capítulos subdivididos em itens e uma
conclusão. Na introdução, Foucault inicia fazendo um comentário sobre os historiadores
que estudam longos períodos como se estes revelassem os equilíbrios estáveis e difíceis de
serem rompidos: os processos irreversíveis, movimentos de acumulação, fenômenos
tendenciais. Esta análise é conduzida pelos historiadores através de instrumentos que criaram
ou receberam: modelos de crescimento econômico, análise quantitativa dos fluxos de trocas,
perfis dos desenvolvimentos e das regressões demográficas, estudo do clima [...]. Com estes
instrumentos conseguiriam distinguir, no campo da história, camadas sedimentares diversas:
as sucessões lineares foram substituídas por um jogo de interrupções.
As velhas questões da análise tradicional (Como estabelecer entre os acontecimentos
uma sequência necessária? Que continuidade os atravessa? [...]) são substituídas por
interrogações: Que tipos de séries instaurar? Que critérios de periodização adotar para cada
uma delas? Que sistemas de relações podem ser descritas/ etc.
Nas disciplinas chamadas histórias das ideias, das ciências, da filosofia, do
pensamento e da literatura, a atenção se deslocou, das vastas unidades descritas como
“épocas” ou “séculos” para fenômenos de ruptura. Procura-se detectar a incidência das
interrupções, não se busca mais o começo silencioso, a regressão sem fim em direção aos
precursores, mas a identificação de um novo tipo de racionalidade. Esse é um novo tipo de
racionalidade. Esse é um exemplo dos atos e liminares epistemológicos descritos por
Bachelard.
Deslocamentos e transformações dos conceitos: Para Canguilhem a história de um conceito
não é, a de seu refinamento progressivo ou de sua racionalidade crescente, mas sim, “a de
seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos
meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração” (2020, p. 5).
Canguillhem faz essa distinção para as escalas micro e macroscópicas da história das
ciências, para o autor tanto uma descoberta, como o remanejamento de um método ou mesmo
a obra de um intelectual não têm a mesma incidência consequentemente não podem ser
descritos da mesma forma em um e em outro nível, onde a história contada não é a mesma.
Redistribuições recorrentes – as descrições históricas se ordenam pela atualidade do saber,
se multiplicam com suas transformações e não deixam de romper com elas próprias, isto é,
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uma única e mesma ciência à medida que seu presente se modifica faz aparecer várias formas
de encadeamento, várias redes de determinações etc.
Unidades arquitetônicas dos sistemas – deve-se analisar e descrever coerências internas, os
axiomas, as cadeias dedutivas de compatibilidade e não as continuidades culturais ou as
tradições. Foucault cita Althusser, mencionando que o corte mais radical efetuado por um
trabalho de transformação teórica é quando “[...] funda uma ciência destacando-a da
ideologia de seu passado e revelando esse passado como ideológico”. (2020, p. 5-6). A
ciência não é ideológica, mas o seu passado, o momento de sua emergência o é. Foucault
cita a análise literária considerando-a como unidade, a estrutura própria de uma obra, de um
livro ou de um texto e não a sensibilidade de uma época, os “grupos”, as “escolas” [...]. Para
Foucault, o problema atual “[...] não é mais a tradição e o limite, não é mais o fundamento
que se perpetua, e sim transformações que valem como fundação e renovação dos
fundamentos” (2020, p. 6).
Enfim, Foucault problematiza o campo de saber da filosofia, do pensamento, da
literatura propondo uma nova forma de análise que permite avaliar a descontinuidade (limiar,
ruptura, corte, mutação, transformação).
As disciplinas históricas não caminharam do contínuo ao descontínuo, pois na análise
das ideias e do saber prestou-se atenção aos jogos da diferença. A crítica do documento.
Quando nos dirigíamos aos documentos íamos a eles para interrogá-los, indagar-lhes sobre
o que diziam e se isso era verdade. Isto tudo com uma mesma finalidade; reconstituir (o que
os homens fizeram ou disseram) a partir do que dizem estes documentos. Atualmente, a
história não interpreta mas esses documentos, mas sim os trabalha no seu interior, isto é,
organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é
pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, descreve relações.
Dessa forma, deixa-se de lado a justificativa antropológica: “[...] a de uma memória
milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas
lembranças; ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental [...] que
apresenta [...] em qualquer sociedade formas de permanências, quer espontâneas, quer
organizadas” (2020, p. 8). Enquanto, a história tradicional se dispunha a “memorizar” os
monumentos do passado, transformá-los em documentos, atualmente a história é o que
transforma os documentos em monumentos, a história atual se volta para a arqueologia, para
a descrição intrínseca do monumento. Isso tem consequências.
Primeira:
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-

Tradicionalmente se definia relações (de causalidade simples, de antagonismo,
de expressão...) entre fatos ou acontecimentos datados.

-

Atualmente o problema é constituir séries; definir para cada um de seus
elementos, descrever as relações entre diferentes séries para constituir “séries
de séries”, ou “quadros”.

Não se deve mais descrever acontecimentos importantes ou acontecimentos
mínimos, mas sim tipos de acontecimentos de nível diferente (breves, de duração média,
lentos...), isso faz com que surjam as séries repetitivas ou de acontecimentos raros. Com isso,
o aparecimento dos períodos longos na história de hoje é o efeito da elaboração,
metodologicamente organizada, das séries.
Segunda:
A noção de descontinuidade torna-se importante nas disciplinas históricas (das
idéias, do pensamento, das ciências). Para a história em sua forma clássica, o descontínuo
(acontecimentos dispersos) devia ser apagado, reduzido para que aparecesse a continuidade
dos acontecimentos. Contemporaneamente a descontinuidade aparece como um triplo papel:
a) uma operação do historiador (distinguir os níveis de análise, os métodos e as
periodizações); b) é o resultado da descrição e não o que se deve eliminar; c) o conceito que
o trabalho não deixa de especificar (em lugar de negligenciá-lo).
Paradoxal noção de descontinuidade: “é ao mesmo tempo, instrumento e objeto
(efeito e causa) da pesquisa, delimita o campo de que é o efeito, permite individualizar os
domínios, mas só pode ser estabelecida através da comparação desses domínios” (2020, p.
11). Um dos traços essenciais da história nova é o deslocamento do descontínuo.
Terceira:
O tema e a possibilidade de história global – (o rosto de uma época), em detrimento
de uma “história geral” ou “nova”. O novo projeto História Global está ligado a duas ou
três hipóteses: a) supõe-se que se estabeleça um sistema de relações homogêneas entre todos
acontecimentos de uma área espaço-temporal; b) supõe-se que uma única e mesma forma de
historicidade compreenda as estruturas socioeconômicas e políticas submetendo-as ao
mesmo tipo de transformação; c) supõe-se que a própria história possa ser articulada em
grandes unidades – estágios ou fases que detêm em si mesmas seu princípio de coesão.
(2020, p. 11- 12).
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São essas hipóteses que a “história nova” põe em questão quando problematiza as
séries, os recortes, os limites... A tarefa de uma “história geral” é determinar que “quadros”
ou “séries de séries” é possível constituir, com isso desdobra-se o espaço de uma dispersão.
Quarta:
Problemas metodológicos da História Nova:
-

constituição de corpus coerentes e homogêneos de documentos;

-

estabelecimento de um princípio de escolha;

-

a definição do nível de análise e dos elementos que lhe são pertinentes;

-

a especificação de um método de análise;

-

a determinação das relações que permitem caracterizar um conjunto.

Esses problemas fazem parte do campo metodológico da história por duas razões: a)
a história se libertou do que a constituía e das questões que colocava (racionalidade,
teleologia do devir...); b) coincide com problemas que estão em alguma outra parte (nos
domínios da linguística, da etnologia, da economia, da literatura, da mitologia –
“estruturalismo”).
A oposição estrutura-devir não é pertinente nem para a definição do campo histórico,
nem para a definição de um método estrutural. Vemos que Foucault abandona a noção de
episteme e refere-se a Marx mostrando a mutação epistemológica que propõe.
Foucault faz uma crítica a história contínua e a função fundadora do sujeito, a
antropologia e ao humanismo, cita Marx e sua descentralização pela análise histórica das
relações de produção, das determinações econômicas e da luta de classes, dizendo que este
deu lugar a uma história global em que todas as diferenças de uma sociedade poderiam ser
conduzidas de uma forma única. Foucault também se refere à descentralização operada pela
genealogia nietzscheana, pelas pesquisas da psicanálise, linguística, etnologia que
descentravam o sujeito em relação às leis de seu desejo, às formas de sua linguagem [...] e
quando percebeu-se que o homem quando interrogado sobre o que era, não podia explicar
sua sexualidade e seu inconsciente, se reativa novamente o tema de uma continuidade na
história. Com isso, antropologizamos Marx fazendo dele um historiador das totalidades
reencontrando o propósito do humanismo, interpreta-se Nietzsche nos termos da filosofia
transcendental rebaixando sua genealogia no plano de uma pesquisa do originário. Deixa-se
de lado os problemas metodológicos que a história nova propõe atualmente.
Foucault lamenta o uso ideológico da história do qual até mesmo os historiadores
desertaram e cita Historia da Loucura, O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas
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dizendo que nesta empresa tentou por em questão os métodos, os limites, os temas próprios
da história das ideias, tentando desfazer as últimas sujeições antropológicas. Nesta obra
Arqueologia do Saber, Foucault da coerência as obras anteriores e especifica seus intuitos:
-

Não se trata de transferir para o domínio da história dos conhecimentos um
método estruturalista. Trata-se de revelar os princípios e as consequências de
uma transformação autóctone que está em vias de se realizar no domínio do
saber histórico;

-

Não se trata de utilizar as categorias das totalidades culturais para impor à
história, as formas da análise estrutural;

-

Trata-se de com os resultados já obtidos tentar definir um método de análise
que esteja isento de qualquer antropologismo.

Foucault ainda diz que este trabalho não é a retomada e a descrição do que se pode
ler nas suas obras anteriores História da Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palavras e
as Coisas, mas sim um esclarecimento a todas críticas recebidas. Na verdade, Foucault tenta
definir uma posição singular pela exterioridade de suas vizinhanças.
A segunda parte do livro é denominada de “As regularidades discursivas” e
compõem-se de sete subtítulos. No primeiro subtítulo ‘As unidades do discurso’, Foucault
inicia comentando os problemas teóricos dos seguintes conceitos: descontinuidade, ruptura,
limiar, limite, série e transformação. Ele chama de disciplinas incertas a história das ideias
ou do pensamento, ou das ciências ou dos conhecimentos, dizendo que há um trabalho
negativo a ser realizado: libertar-se do tema da continuidade. Levantando a noção de
tradição, influência, evolução, mentalidade etc.
A noção de tradição “[...] visa dar uma importância temporal singular a um conjunto
de fenômenos (sucessivos e idênticos); permite repensar a dispersão na forma desse
conjunto; autoriza reduzir a diferença característica de qualquer começo, para retroceder,
sem interrupção, na atribuição indefinida da origem...” (2020, p. 25). O mesmo ocorre com
a noção de influência - que fornece um suporte aos fatos de transmissão e de comunicação,
os fenômenos de semelhança ou de repetição; ligando unidades definidas como indivíduos,
obras, noções ou teorias.
Assim também ocorre com as noções de desenvolvimento e de evolução – que
permitem reagrupar uma sucessão de acontecimentos dispersos, relacioná-los a um único
princípio organizador; descobrir um princípio de coerência. O mesmo acontece com as
noções de mentalidade e espírito – que permitem estabelecer entre os fenômenos
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simultâneos ou sucessivos de uma determinada época uma comunidade de sentido, ou seja,
a soberania de uma consciência coletiva. É preciso tratá-los como acontecimentos dispersos
e nos inquietarmos diante de certos recortes ou agrupamentos que já nos sãos familiares.
Devemos admitir a distinção dos grandes tipos de discurso (ou das formas ou dos
gêneros) porém tanto a “literatura” quanto a “política” são categorias recentes que só podem
ser aplicados à cultura medieval ou clássica, por uma hipótese retrospectiva e por um jogo
de analogias formais ou por semelhanças semânticas. Entretanto, ambas não articulavam o
campo do discurso no século XVII ou XVIII como articularam no século XIX. Foucault
passa a falar sobre a s unidades do livro e da obra. A primeira é uma individualização
material que ocupa um espaço determinado, que tem um valor econômico e que marca seu
começo e seu fim; a segunda se reconhece e se delimita atribuindo um certo número de textos
a um autor. Há problemas entre a unidade material do livro quando o comparamos a outros
a sua unidade material nem sempre é a mesma. Essa unidade material é fraca em relação a
unidade discursiva a que ela dá apoio. Mas a unidade discursiva também não é homogênea
e uniforme aplicável porque o livro “está preso em um sistema de remissões a outros livros,
outros textos, outras frases: nó em uma rede” (2020, p. 28).
E, esse jogo de remissões não é homólogo, e essa unidade do livro mesmo entendida
como feixe de relações, não pode ser considerada idêntica, pois sua unidade é variável e
relativo, só se constrói a partir de um campo complexo de discursos.
Neste trecho percebe-se subentendido o conceito de intertextualidade e explícito o
conceito de feixe de relações sendo estabelecido por Foucault (conceitos que a Análise de
Discurso francesa se apropriou).
Há problemas na unidade material da obra, mais difíceis do que os da unidade
material do livro. Vejamos: A soma de textos que podem ser denotados pelo signo de um
nome próprio, não é uma função homogênea: “o nome de um autor denota da mesma maneira
um texto que ele próprio publicou com seu nome, um texto que apresentou sob pseudônimo,
um outro que será descoberto após sua morte, em rascunho, um outro ainda que não passa
de anotações, uma caderneta de notas, um “papel”? (2020, p. 28-29). Foucault diz que a
constituição de uma obra completa supõe escolhas difíceis de serem formuladas e
justificadas. Será que se deve juntar a obra, os rascunhos, as rasuras, os esboços abandonados
do autor também, todo o imenso formigamento de vestígios verbais que um indivíduo deixa
em torno de si, no momento de morrer, e que falam, em um entrecruzamento indefinido,
tantas linguagens diferentes? Não deve confundir a obra com autobiografia de juventude, as
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dissertações escolares, os artigos filológicos, ou mesmo com as traduções que fazem dos
textos do autor.

Portanto, a obra não pode ser considerada como unidade certa,

tampouco como unidade imediata ou homogênea.
Dando prosseguimento, ainda dentro do circuito das continuidades irrefletidas,
Foucault fala que devemos “renunciar a dois temas que estão ligados um ao outro e que se
opõem” e renunciar o tema, segundo o qual “todo discurso manifesto repousaria
secretamente sobre um já-dito; e que este já-dito não seria simplesmente uma frase já
pronunciada, um texto já escrito, mas um “jamais-dito”, um discurso sem corpo, uma voz
tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro”
(2020, p. 30).
O primeiro motivo condena a análise histórica do discurso a ser busca e repetição de
uma origem que escapa a toda determinação histórica; o segundo a destina a ser interpretação
ou escrita de um já-dito que seria, ao mesmo tempo, um não-dito. Deve-se renunciar esses
temas que têm por função garantir a continuidade do discurso. Não se deve remetê-lo à
longínqua presença da origem mas sim tratá-lo no jogo de sua instância. Essas formas prévias
de continuidade não se justificam por si mesmas, que são sempre o efeito de uma construção
cujas regras devem ser conhecidas e cujas justificativas devem ser controladas.
As unidades “obra e livro”, “ciência e literatura” não são um lugar tranqüilo, colocam
por si mesmas todo um feixe de questões. Prosseguindo Foucault irá estudar as unidades
como a psicopatologia, a medicina e a economia política, sem se colocar no interior dessas
unidades para estudar-lhes a configuração interna ou as secretas contradições, mas sim para
questiona-las. Com isso, o autor propõe o projeto de uma descrição dos acontecimentos
discursivos – os acontecimentos discursivos constituem um conjunto finito, entretanto tratase de definir, a partir de um conjunto de fatos de discurso que tem valor de amostra, regras
que permitam construir outros enunciados diferentes daqueles. Temos então algumas
questões?: segundo que regras um enunciado foi construído e segundo que regras outros
enunciados semelhantes poderiam ser construídos? E, Como aparecem um determinado
enunciado e não outro em seu lugar?
Essa descrição do discurso proposta pelo autor se opõe à história do pensamento
(nesta a questão era: o que se dizia no que estava dito porque ela é sempre alegórica em
relação ao discurso que utiliza) porque não se pode reconstituir um sistema de pensamento
a partir de um conjunto definido de discurso. Esse conjunto de enunciados “[...] é tratado de
tal forma que se tenta encontrar, além dos próprios enunciados, a intenção do sujeito falante,
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sua atividade consciente, o que ele quis dizer, ou ainda o jogo inconsciente que emergiu
involuntariamente do que disse ou da quase imperceptível fratura de suas palavras
manifestas, [...]” (2020, p. 33).
Nesta parte vê-se bem explícita a crítica de Foucault as teorias vigentes, inclusive
no campo da linguística, através da intencionalidade do falante...
A análise do campo discursivo proposta por Foucault é diferente da história do
pensamento porque trata de compreender a singularidade da situação do enunciado, as suas
condições de existência, suas correlações com outros enunciados a que pode estar ligado e
mostrar que outras formas de enunciado que exclui, isto é, mostrar porque um enunciado
ocupa no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar.
Na verdade, o autor tenta mostrar a emergência de um enunciado restituindo sua
singularidade de acontecimento. Para ele, o enunciado é um acontecimento estranho porque
está ligado de um lado a um gesto de escrita à articulação de uma palavra, mas, abre para si
mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos
livros ou outra forma de registro; em seguida, é único como acontecimento, mas está aberto
à repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado a enunciados que
o precedem e o seguem.
Foucault propõe outras formas de regularidade, outros tipos de relações entre os
enunciados; relações entre enunciados ou grupos de enunciados e acontecimentos de uma
ordem inteiramente diferente (técnica, econômica, social, política). Para o autor libertando
os fatos do discurso primeiro de todos os grupamentos considerados como unidades naturais,
imediatas e universais temos a oportunidade de descrever outras unidades que jamais teriam
sido formuladas, por elas mesmas, nos enunciados. Com isso, Foucault propõe a análise da
coexistência de enunciados, sua sucessão, seu funcionamento mútuo, sua determinação
recíproca, de sua transformação independente ou correlativa e não da interpretação dos fatos
enunciativos.
Enfim, o autor tenta aprender em um enunciado, não o momento de sua estrutura
formal e de suas leis de construção, mas o de sua existência e das regras de seu aparecimento.
Ele finaliza esta parte explicitando as dificuldades deste tipo de análise, entre elas, a de como
escapar dos recortes como os da obra, de categorias como as da influência, como não prender
essas unidades as categorias antropológicas (sujeito falante, sujeito do discurso, autor do
texto).
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O segundo subtítulo denominado “As formações discursivas” é onde o autor diz que
até então descreveu enunciados no campo discursivo e as relações de que são suscetíveis.
Com isso há duas séries de problemas: - à utilização grosseira que fiz dos termos enunciado,
acontecimento, discurso; e às relações que podem ser descritas entre esses enunciados. Há
enunciados que se apresentam a partir de uma data que se pode determinar referentes à
economia, política, à biologia, à psicopatologia e há os que se apresentam como pertencentes
as continuidades milenárias: gramática ou medicina. Foucault problematiza esses
enunciados que formam uma massa enigmática com algumas hipóteses: 1ª hipótese – os
enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se
referem a um único e mesmo objeto. Por exemplo, “[...] a doença mental foi constituída pelo
conjunto do que foi dito no grupo de todos os enunciados que a nomeavam, recortavam,
descreviam, explicavam, contavam seus desenvolvimentos, [...] e, eventualmente,
emprestavam-lhe a palavra, articulando, em seu nome, discursos que deviam passar por
seus” (2020, p. 39).
Porém outros discursos, como o das sentenças jurídicas ou das medidas policiais
sobre este tema são diferentes, não se trata das mesmas doenças e nem dos mesmos loucos,
isto é, os discursos constituem seus objetos e o elaboram até transformá-los inteiramente.
Para Foucault “[...] definir um conjunto de enunciados no que ele tem de individual
consistiria em descrever a dispersão desses objetos, apreender todos os interstícios que os
separam, medir as distâncias que reinam entre eles – em outras palavras, formular sua lei de
repartição” (2020, p. 40-41).
A segunda hipótese é a de que para definir um grupo de relações entre enunciados:
sua forma e seu tipo de encadeamento é necessário se organizar como uma série de
enunciados descritivos, como um estilo, como um conjunto de hipóteses e de descrições. Ao
lado do médico no século XIX constituíram-se massas documentárias, técnicas de análise
que modificam, em relação ao doente, sua posição de sujeito observante.
Na terceira hipótese Foucault diz que “não se poderia estabelecer grupos de
enunciados, determinando-lhes o sistema dos conceitos permanente e coerente que aí se
encontram em jogo?” (2020, p. 42). O autor exemplifica isso com a gramática que na busca
de uma arquitetura conceitual tornou-se uma “falsa unidade” porque há outros conceitos que
são heterogêneos e até mesmo incompatíveis que surgem nas relações que vão sendo
realizadas.
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Como quarta hipótese, o autor descreve que devemos “[...] reagrupar os enunciados,
descrever seu encadeamento e explicar as formas unitárias sob as quais eles se apresentam:
a identidade e a persistência dos temas” (2020, p. 43). Foucault cita o exemplo de como se
constituiu o tema evolucionista em Darwin, dizendo que provem de ordens diferentes: a)
no século XVIII, a ideia evolucionista é definida a partir de um parentesco das espécies que
forma um continuum prescrito desde o início; b) no século XIX este tema se refere menos a
constituição do quadro contínuo das espécies que à descrição de grupos descontínuos e à
análise das modalidades de interação entre um organismo e um meio. Trata-se de um único
tema, mas a partir de dois tipos de discurso. Foucault exemplifica com o discurso da análise
das riquezas, sobre a mesma definição da moeda que permite explicar a formação do valor,
analisando-o a partir da troca, ou da remuneração pela jornada de trabalho.
Após descrever essas quatro hipóteses, que são problemáticas, o autor diz que está
na presença de conceitos que diferem em estrutura e regras de utilização, que se ignoram ou
se excluem uns aos outros, não há a permanência de uma temática pelo contrário há temas
incompatíveis, e Foucault propõe estudar as formas de repartição, descrever os sistemas de
dispersão, em vez de estabelecer quadros de diferença como fazem os linguistas ou
reconstruir cadeias de inferência como fazem os historiadores.
Eis que surge a concepção de formação discursiva “[...] se puder descrever, entre um
certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações),
diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva” (2020, p. 47). O autor
chama as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição de regras de
formação (condições de existência em uma dada formação discursiva).
Foucault isola formação discursiva para definir os conjuntos discursivos da medicina,
a economia e a gramática e reconhece a dificuldade de se livrar do enclausuramento das
análises dos historiadores.
Como terceiro subtítulo temos “A formação dos objetos”, neste Foucault fala que
para analisá-la (a formação dos objetos) tomemos o exemplo do discurso da psicopatologia
(a partir do século XIX) e dois signos: a) um novo modo de exclusão e de inserção do louco
no hospital psiquiátrico, b) possibilidade de percorrer de volta a fieira de certas noções atuais
até Esquirol, Heinroth ou Pinel). Esses são alguns dos objetos, dos quais a psicopatologia se
ocupou, há outros registros como agitações motoras, alucinações, aberrações e problemas
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sexuais, criminalidade e etc. E nestes registros, múltiplos objetos foram nomeados,
analisados, corrigidos, contestados, suprimidos. Precisamos saber qual foi seu regime de
existência enquanto objetos de discurso?
a) Demarcar as superfícies primeiras de sua emergência e após suas qualificações de
doença, alienação, neurose etc. Essas superfícies de emergência são diferentes em
diferentes épocas, sociedades e diferentes formas de discurso. Nestes campos de
diferenciação “o discurso psiquiátrico encontra a possibilidade de limitar seu
domínio, de definir aquilo de que fala, de dar-lhe o status de objeto – ou seja, de fazêlo aparecer, de torná-lo nomeável e descritível” (2020 p. 50-51).
b) É preciso descrever instâncias de delimitação, a medicina no século XIX tornou-se
instância superior que na sociedade, distingue, designa, nomeia a loucura como
objeto, mas não foi a única a desempenhar esse papel, também, a justiça, e
particularmente a justiça penal; a autoridade religiosa, a crítica literária e artística
representaram esse papel.
c) Analisar as grades de especificação: trata-se dos sistemas segundo os quais
separamos, opomos, associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos, umas das
outras, as diferentes “loucuras” como objetos do discurso psiquiátrico.

Foucault diz que esta descrição ainda é insuficiente por dois motivos: a) os planos de
emergência não fornecem, objetos que o discurso da psicopatologia só teria que relacionar,
classificar, eleger, recobrir de uma trama de palavras e frases; b) essa enumeração é
insuficiente porque demarcou vários planos de diferenciação em que os objetos do discurso
podem aparecer, mas não disse que relações há entre eles, que conjuntos circunscreve,
porque esta enumeração e não outra.
O autor prossegue falando das séries da delinquência que são o homicídio, os crimes
passionais, os delitos sexuais, certas formas de roubo e a vagabundagem e, mais tarde,
através deles, o meio neurógeno, os comportamentos de agressão ou autopunição, a
hereditariedade, a sugestibilidade etc., e diz que o problema é saber o que as tornou possíveis
e como essas “descobertas” puderam ser seguidas de outras que as retomaram, corrigiram,
modificaram ou eventualmente anularam.
É através de um conjunto de relações determinadas que permitem o fato de o
delinquente ser psicologizado e patologizado. Relações entre planos de especificação, como
as categorias penais e os graus de responsabilidade diminuída. Relação entre a instância de
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decisão médica e a instância de decisão judiciária par a definição do crime. Relação entre o
filtro constituído pela interrogação judiciária, as informações policiais, a investigação e todo
aparelho de informação jurídica, e o filtro constituído pelo questionário médico, os exames
clínicos, a pesquisa dos antecedentes e as narrações biográficas. Relação entre as normas
familiares, sexuais, penais, de comportamento dos indivíduos, e o quadro dos sintomas
patológicos e doenças de que eles são os sinais. Relação entre a restrição terapêutica no meio
hospitalar e a restrição punitiva na prisão. Essas relações, atuando no discurso psiquiátrico,
permitiam a formação de todo um conjunto de objetos diversos.
Essa formação discursiva se define “se se puder estabelecer um conjunto semelhante;
se se puder mostrar como qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua
lei de aparecimento; se se puder mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou
sucessivamente a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha que se modificar” (2020,
p. 54). Com isso há um certo número de observações e consequências.
1)

As condições para que apareça um objeto de discurso são numerosas (condições
para que se inscreva num domínio de parentesco com outros objetos, para
estabelecer com eles relações de semelhança, de vizinhança, de afastamento, de
diferença, de transformação, condições históricas). O objeto não preexiste a si
mesmo, mas existe sob as condições positivas de um feixe de relações.

2)

Essas relações são estabelecidas entre instituições, processos econômicos e
sociais, formas de comportamentos, sistemas de normas, técnicas, tipos de
classificação; e não estão presentes no objeto. Elas não definem a constituição
do objeto, mas sim o que lhe permite aparecer.

3)

Essas relações se distinguem das relações que poderiam ser chamadas de
“primárias” e que podem ser descritas entre instituições; técnicas, formas sociais
etc. As relações secundárias ou reflexivas podem estar formuladas no próprio
discurso. Ex.: o que os psiquiatras do século XIX puderam dizer sobre as
relações entre a família e a criminalidade não reproduz o jogo das dependências
reais; mas também não reproduz o jogo das relações que tornam possíveis e
sustentam os objetos do discurso psiquiátrico. Há três tipos de sistemas das
relações – as primárias ou reais, as secundárias ou reflexivas e as relações
propriamente discursivas.

4)

As relações discursivas não são internas ao discurso: não ligam entre si conceitos
ou as palavras; não estabelecem entre as frases ou as proposições uma arquitetura
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dedutiva ou retórica. Pelo contrário caracterizam “o próprio discurso enquanto
prática” (1987:53).

Prosseguindo Foucault passa a indagar figuras de conjunto que se apresentavam
como a psicopatologia, a economia, a gramática, a medicina. Quando percebemos o
relacionamento que caracteriza a própria prática discursiva, descobrimos um conjunto de
regras que são imanentes a uma prática e a definem em sua especificidade. Interessa-nos o
estabelecimento de relação entre as superfícies em que os objetos podem aparecer, em que
podem ser delimitados, analisados e especificados.
O autor diz que nestas descrições não se trata de interpretar o discurso para fazer
através dele uma história do referente. No caso da loucura, trata-se de fazer o discurso surgir
na complexidade que lhe é própria, isto é, fica-se no nível próprio do discurso.
Finalizando, Foucault refere-se As Palavras e as Coisas como sendo um “títuloirônico – do trabalho que lhe modifica a forma, lhe desloca os dados e revela, afinal de
contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os discursos como
conjuntos de signos [...], mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que
falam” (2020, p. 60).
Discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para
designar coisas. Precisamos descrever esse “mais”.
Como quarto subtítulo da primeira parte temos “A formação das modalidades
enunciativas”. Foucault inicia mencionando os tipos de enunciados encontrados no discurso
dos médicos do século XIX que são: narrações biográficas, demarcação, interpretação e
recorte dos signos, descrições qualitativas etc.
Estas formas são questionadas por ele, com estas indagações; porque estas e não outras;
que encadeamentos há entre elas. É necessário encontrar a lei de todas essas enunciações
diversas e o lugar de onde vêm. Então, o autor coloca algumas questões:
a)

Quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem boas razões para
ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Qual o status do indivíduo que
profere tal discurso? A fala médica não pode vir de quem quer seja. O status do
médico modificou-se no final do século XVIII e no início do século XIX quando
a saúde das populações se tornou uma das normas econômicas requeridas pela
sociedade industrial.
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b)

É preciso descrever os lugares institucionais de onde o médico obtém seu
discurso, e onde este encontra sua origem legítima e seu ponto de aplicação. Esses
lugares são: o hospital, o laboratório, a biblioteca (os livros ou tratados). Esses
lugares sofreram modificações no século XIX, o hospital que era um lugar de
apoio para o discurso sobre as doenças torna-se o lugar de aparecimento da
doença, não mais como espécie, mas como processo intermediário. E é neste
século que a prática médica integra o laboratório.

c)

As posições do sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é possível
ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos dos objetos. Ele é sujeito que
questiona, observa, ouve, anota. “A essas situações perceptíveis é preciso somar
as posições que o sujeito pode ocupar na rede de informações. Isso no século XIX
foi redefinido com utilização de novos sistemas de registro, de classificação e a
relação com outros domínios teóricos (ciências ou filosofia) e com outras
instituições (de ordem administrativa, política ou econômica) ” (2020, p. 63).

No discurso clínico o médico é o questionador soberano e direto porque todo um
“feixe de relações” se encontra em jogo; relações entre o espaço hospitalar; relações entre o
campo das observações imediatas e o domínio das informações já adquiridas; relações entre
o papel do médico como terapeuta. A medicina clínica deve “[...] ser considerada como o
relacionamento, no discurso médico, de um certo número de elementos distintos, dos quais
uns se referiam ao status dos médicos, outros ao lugar institucional, e técnico de onde
falavam, outros à sua posição como sujeitos que percebem, observam, descrevem, ensinam
etc.” (2020, p. 64).
Essas modalidades diversas da enunciação não estão relacionadas à unidade de um
sujeito (quer se trate do sujeito tomado como pura instância fundadora de racionalidade, ou
do sujeito tomado como função empírica de síntese). Nem o “conhecer”, nem os
“conhecimentos”.
Foucault propõe uma análise onde as diversas modalidades de enunciação, em lugar
de remeterem à síntese ou à função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão. Há
uma renúncia no discurso de um fenômeno de expressão, isto é, a tradução verbal de uma
síntese realizada em algum outro lugar. Dessa forma, o discurso não é a manifestação de um
sujeito que pensa, que conhece, e que o diz; é, ao contrário, um conjunto em que podem ser
determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo.
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O quinto subtítulo é “A formação dos conceitos” e neste Foucault menciona que não
devemos repor os conceitos (obra de Lineu, em Ricardo ou na gramática de Port-Royal) em
um edifício dedutivo virtual mas seria necessário descrever a organização do campo de
enunciados em que aparecem e circulam.
a)

Essa organização compreende formas de sucessão e, entre elas, as diversas
disposições das séries enunciativa; os diversos tipos de correlação dos
enunciados (correlação hipótese-verificação, asserção-crítica, lei geralaplicação particular; os diversos esquemas retóricos segundo os quais se pode
combinar grupos de enunciados (como se encadeiam, umas às outras,
descrições, deduções, definições). Foucault exemplifica com o caso da
História natural na época clássica, que não se serve dos mesmos conceitos do
século XVI; alguns dos conceitos antigos (espécie, gênero, sinais) mudam de
utilização, outros (estrutura) aparecem; outros se formarão mais tarde
(organismo). A História natural, nos séculos XVII e XVIIII, é um conjunto de
regras para dispor em série enunciados, “um conjunto obrigatório de esquemas
de dependências, de ordem e de sucessões em que se distribuem os elementos
recorrentes que podem valer como conceitos” (2020, p. 68).

b)

A configuração do campo enunciativo compreende, também, formas de
coexistência. Estas delineiam um campo de presença (todos os enunciados já
formulados e que são retomados em um discurso a título de verdade admitida,
de descrição exata, e também os que são criticados, discutidos e julgados,
assim como os que são rejeitados ou excluídos); neste campo as relações
instauradas podem ser da ordem da verificação experimental, da validação
lógica, da repetição pura e simples e outras mais, e essas relações podem ser
explícitas ou implícitas, por isso o campo de presença da História natural na
época clássica não obedece às mesmas formas, nem aos mesmos critérios de
escolha. Distinto desse campo de presença, pode-se descrever um campo de
concomitância (trata-se dos enunciados que se referem a domínios de objetos
inteiramente diferentes e que pertencem a tipos de discurso totalmente
diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados, seja porque valem
como confirmação analógica, seja porque valem como modelos que podemos
transferir a outros conteúdos, ou porque funcionam como instância superior.
Assim, o campo de concomitância da História natural na época de Lineu e
118

Buffon se define por um certo número de relações com a cosmologia, filosofia,
teologia, escrituras sagradas e outras, porém todas essas relações se opõem
tanto ao discurso dos naturalistas do século XVI, quanto aos dos biólogos do
século XIX). Para Foucault, o campo enunciativo compreende o que se poderia
chamar um domínio de memória (trata-se dos enunciados que não são mais
admitidos nem discutidos, que não definem mais, consequentemente, nem um
corpo de verdades nem um domínio de validade, mas em relação aos quais se
estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e
descontinuidade histórica).
c)

É possível definir os procedimentos de intervenção que podem ser aplicados
aos enunciados. Esses procedimentos não são os mesmos para todos as
formações discursivas; os que são utilizados (à exceção de todos os outros), às
relações que os ligam e o conjunto que constituem, permitem especificar cada
uma delas. Tais procedimentos podem parecer: nas técnicas de reescrita
(como, por exemplo, as que permitem aos naturalistas do período clássico
reescrever descrições lineares em quadros classificatórios que não têm as
mesmas leis nem a mesma configuração das listas e dos grupos de parentesco
estabelecidos na Idade Média ou no Renascimento; em métodos de transcrição
dos enunciados (articulado na língua natural), segundo uma língua mais ou
menos formalizada e artificial, os modos de tradução dos enunciados
quantitativos em formulações qualitativas e vice-versa (relacionamento das
medidas e descrições puramente perceptivas); os meios utilizados par
aumentar a aproximação dos enunciados e refinar sua exatidão; a maneira pela
qual se delimita novamente – por extensão ou restrição – o domínio de
validade dos enunciados; a maneira pela qual se transfere um tipo de
enunciado de um campo de aplicação a outro; os métodos de sistematização
de proposições já existem por terem sido formuladas anteriormente, mas em
separado; ou ainda, os métodos de redistribuição de enunciados já ligados uns
aos outros, mas que são recompostos em um novo conjunto sistemático.

Foucault propõe que se analise elementos bastante heterogêneos (alguns que
constituem regras de construção formal; outros, hábitos retóricos; modos de relação e
interferência entre textos diferentes; alguns característicos de uma época ...). Mas o que
119

pertence a uma formação discursiva e que permite delimitar o grupo de conceitos, embora
discordantes, é a maneira pela qual esses diferentes elementos estão relacionados uns aos
outros. É esse “feixe de relações” que constitui um sistema de formação conceitual.
O que Foucault propõe não é fazer o levantamento exaustivo de determinado
conceito, de estabelecer os traços que podem ter em comum ou tentar classificá-los, mas sim
tentar determinar que esquemas (de seriação, de grupamentos simultâneos, de modificação
linear ou recíproca) os enunciados podem estar ligados uns aos outros em um tipo de
discurso.
Esses esquemas permitem descrever a “dispersão” anônima através de textos, livros
e obras; dispersão que caracteriza um tipo de discurso e que define, entre os conceitos,
formas de dedução, de derivação, de coerência e também de incompatibilidade, de
entrecruzamento, de substituição, de exclusão, de alteração recíproca, de deslocamento etc.
Tal análise refere-se em um nível de certa forma pré-conceitual, ao campo em que os
conceitos podem coexistir e às regras às quais esse campo está submetido.
Foucault vai precisar o que se deve entender por “pré-conceitual” retomando os
quatro “esquemas teóricos” (teorias da atribuição, articulação, designação e derivação)
estudados na sua obra anterior a essa As Palavras e as Coisas e que caracterizam a Gramática
Geral (séculos XVII e XVIII). Esses esquemas permitem descrever:
1.

Como se podem ordenar e desenvolver as diferentes análises gramaticais,
e que formas de sucessão são possíveis entre as análises do nome, as do
verbo, e as dos adjetivos, as que se referem a fonética e as que dizem
respeito à língua originária e as que projetam uma língua artificial.

2.

Como a Gramática Geral define um domínio de validade (segundo que
critérios se pode discutir a verdade ou a falsidade de uma proposição);
como constitui um domínio de normatividade (segundo que critérios
certos enunciados são excluídos do discurso, são irrelevantes e marginais
ou não-científicos); como constitui um domínio de atualidade
(compreendendo as soluções adquiridas, definindo os problemas presentes
e situando as afirmações e os conceitos caídos em desuso).

3.

Que relações a Gramática Geral mantém com a “Mathesis”, com a análise
filosófica da representação e a teoria dos signos, com a História natural,
com a análise das riquezas. A rede desses quatro segmentos teóricos não
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define a arquitetura lógica de todos os conceitos utilizados pelos
gramáticos; ela delineia o espaço regular de sua formação.
4.

Como foram simultâneas ou sucessivamente possíveis as diversas
concepções do verbo ser, da ligação) do radical verbal e da desinência
(para o esquema teórico da atribuição); as diversas concepções dos
elementos fonéticos [...] (para o esquema da articulação); os conceitos de
substantivo e de substantivo comum, de demonstrativo [...] (para o
segmento teórico da designação); os diversos conceitos da linguagem
originária e derivada, da linguagem poética (para o segmento teórico da
derivação).

O nível “pré-conceitual” é colocado “ao nível do próprio discurso que não é mais
tradução exterior, mas lugar de emergência dos conceitos” (2020, p. 73) em que as redes
conceituais são descritas a partir das regularidades intrínsecas do discurso.
Na análise proposta por Foucault, as “regras de formação” têm seu lugar não na
“mentalidade” ou na consciência dos indivíduos, mas no próprio discurso; elas se impõem,
segundo um tipo de anonimato uniforme, a todos os indivíduos que tentam falar nesse campo
discursivo.
Em As Palavras e as Coisas, o autor mostrou as regras de formação dos conceitos
salientando as identidades e as diferenças que esses conjuntos de regras podem apresentar,
na Gramática Geral, na História Natural e na Análise das Riquezas. Para analisar a formação
dos conceitos, não é preciso relacioná-los nem ao horizonte da idealidade nem ao curso
empírico das ideias.
Como sexto subtítulo temos “A formação das estratégias” em que Foucault diz que
os discursos da economia, medicina, gramática e a ciência dos seres vivos têm temas e
teorias. Foucault chama tanto os temas quanto as teorias de “estratégias” e diz que o
problema é saber como se distribuem na história. Será por um determinismo que as encadeia
ou por encontros aleatórios entre ideias de origem diversa.
O autor tenta descrever a formação discursiva em todas as suas dimensões e segundo
características próprias, para isso define as regras de Formação dos objetos, das modalidades
enunciativas, dos conceitos, das escolhas teóricas. Na História da Loucura, Foucault trata
de uma formação discursiva cujos pontos de escolha teóricos eram fáceis de serem
demarcados, cujos sistemas conceituais eram numerosos, mas sem complexidade; o regime
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enunciativo era monótono; porém o problema era a emergência de todo um conjunto de
objetos, muito enredados e complexos; tratava-se de descrever, antes de tudo, a formação
desses objetos para demarcar, em sua especificidade, o conjunto do discurso psiquiátrico
No Nascimento da Clínica o ponto essencial era a maneira pela qual se modificaram
no século XVIII e início do século XIX, as formas de enunciação do discurso médico, a
análise volta-se para o lugar institucional (o status), a situação e os modos de inserção do
sujeito-falante. Em As Palavras e as Coisas o estudo se referia às redes de conceitos e suas
regras de formação, tais como podiam ser demarcadas na Gramática Geral, na História
Natural e na Análise das riquezas. Prosseguindo Foucault indica as direções da pesquisa que
são:
1.

Determinar os pontos de difração possíveis do discurso. Estes se
caracterizam inicialmente como pontos de incompatibilidade: dois
objetos ou dois tipos de enunciação, ou dois conceitos, podem aparecer
na mesma formação discursiva, sem poderem entrar - sob pena de
contradição manifesta ou inconsequência – em uma única e mesma série
de enunciado, Caracterizam-se, em seguida, como pontos de
equivalência: os dois elementos incompatíveis são formados da mesma
maneira e a partir das mesmas regras. Ex.: “ou bem isso ... ou bem
aquilo”. Finalmente, caracterizam-se como pontos de ligação de uma
sistematização: a partir de cada um desses elementos, ao mesmo tempo
equivalentes e incompatíveis, uma série coerente de objetos, formas
enunciativas, conceitos, foram derivados. Essas dispersões podem formar
subconjuntos discursivos. Por exemplo nessa análise não se considera que
a Análise das riquezas, no século XVIII, seja resultante de diversas
concepções diferentes da moeda, da troca de objetos de uso [...] mas ela
é descrita como unidade de distribuição que abre um campo de opções
possíveis e permite a arquiteturas diversas que se excluem aparecerem
lado a alado ou cada uma por sua vez.

2.

Foucault nos diz que todos os jogos possíveis não estão efetivamente
realizados: há muitos conjuntos parciais, compatibilidades regionais,
arquiteturas coerentes, que poderiam ter aparecido e que não se
manifestaram. Para dar conta das escolhas é preciso descrever instâncias
específicas de decisão: primeiramente, o papel desempenhado pelo
122

discurso estudado em relação aos que lhe são contemporâneos; estudar a
economia da constelação discursiva à qual ele pertence. Esse discurso
pode

estar

em

relação

de

analogia,

de

oposição,

ou

de

complementariedade com alguns outros discursos. Pode-se descrever,
entre os diversos discursos, relações de delimitação recíproca, cada um
deles apresentando as marcas distintivas de sua singularidade pela
diferenciação de seu domínio, seus métodos, seus instrumentos, seu
domínio de aplicação. Todo esse “jogo de relações” constitui um
princípio de determinação que admite ou exclui, no interior de um dado
discurso, um certo número de enunciados. Uma formação discursiva é
lacunar em virtude do sistema de formação de suas escolhas estratégicas,
por isso, quando é retomada, situada e interpretada em uma nova
constelação, uma dada formação discursiva pode fazer aparecerem
possibilidades novas, tratando-se de uma modificação no princípio de
exclusão e de possibilidades das escolhas, modificação que é devida à
inserção em uma nova constelação discursiva.
3.

A determinação das escolhas teóricas efetuadas depende também de uma
outra instância. Esta se caracteriza pela função que deve exercer o
discurso estudado em um campo de prática não-discursivas. Essa
instância compreende também o regime e os processos de apropriação
do discurso: em nossas sociedades a propriedade do discurso está
reservada de fato a um grupo determinado de indivíduos. Essa instância
se caracteriza pelas posições possíveis do desejo em relação ao discurso:
este pode ser o local de uma encenação fantasmótica, elemento de
simbolização, forma do proibido, instrumento de satisfação derivada.
Todos esses são elementos formadores do discurso.

Para Foucault, uma formação discursiva será individualizada “se se puder definir o
sistema de formação de diferentes estratégias que nela se desenrolaram; se se puder mostrar
como todas derivam de um mesmo jogo de relações” (2020, p. 80-81). Por exemplo: a
Análise das riquezas no século XVII e XVIII é caracterizada pelo sistema que pôde formar
(mercantilismo, “neomercantilismo”, a opção fisiocrática e a opção utilitarista). Enfim, esse
discurso econômico define-se “por uma certa maneira constante de relacionar possibilidades
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de sistematização interiores a um discurso, outros discursos que lhe são exteriores e todo um
campo, não discursivo, de práticas, de apropriação, de interesses e desejos” (2020, p. 81).
Tanto a Análise das riquezas quanto a História Natural devem ser descritas como
maneiras sistematicamente diferentes de tratar objetos de discurso, de dispor formas de
enunciações, de manipular conceitos. Essas opções são maneiras reguladas de utilizar
possibilidades de discursos. Para Foucault “A taxionomia clássica ou a análise das riquezas
tais como existiram efetivamente, e tais como constituíram figuras históricas, compreendem,
em um sistema articulado mas indissociável, objetos, enunciações, conceitos e escolhas
teóricas” (2020, p. 83). Não é preciso relacionar a formação das escolhas teóricas nem a um
projeto fundamental nem ao jogo secundário das opiniões.
No sétimo subtítulo “Observações e consequências” Foucault diz que anteriormente
havia questionado as unidades preestabelecidas segundo as quais havia escandido o domínio
indefinido, monótono, abundante do discurso mostrando que essas unidades reclamam uma
elaboração teórica. E é neste ponto que as análises precedentes apresentam problemas pois
mesmo no caso em que os limites históricos e a especificação de sua organização são
bastante fáceis de serem percebidos como na Gramática Geral ou na História natural, essas
formações discursivas colocam problemas bem mais difíceis que o livro ou a obra. Em
Foucault a unidade de um discurso (como da medicina clínica ou da economia política ou da
história natural) trata-se de uma dispersão de elementos.
Essa dispersão pode ser descrita, em sua singularidade, se formos capazes de
determinar as regras específicas segundo as quais foram formados objetos, enunciações,
conceitos, opções teóricas porque se há unidade ela está no sistema que torna possível e rege
sua formação e não na coerência visível e horizontal dos elementos.
O autor passa a questionar todos os elementos descobertos por trás dos objetos,
enunciações, conceitos e estratégias dos discursos.
1.

Quando se fala de um sistema de formação, não se compreende somente a
justaposição, a coexistência ou a interação de elementos heterogêneos, mas
seu relacionamento estabelecido pela prática discursiva. Foucault
questiona esses quatro feixes de relações indagando “Como podem definir
para todos eles um sistema único de formação?” (2020, p. 86). E o próprio
filósofo responde dizendo que os quatro níveis não são independentes uns
dos outros, há um sistema vertical de dependência entre eles porque todas
as posições de sujeito, todos os tipos de coexistência entre enunciados,
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todas as estratégias discursivas são igualmente possíveis, mas somente as
que são autorizadas pelos níveis anteriores. Estes níveis não são, pois,
livres, uns em relação aos outros, e não se desenvolvem segundo uma
autonomia sem limite, entre eles há toda uma hierarquia de relações.
Porém, essas relações se estabelecem em ordem inversa. Os níveis
inferiores não são independentes dos que lhes são superiores.
2.

Esses sistemas de formação não devem ser tomados como formas estáticas
que se imporiam do exterior ao discurso e definiriam seus caracteres e
possibilidades. “Esses sistemas residem no próprio discurso, [...] ou antes
em suas fronteiras, nesse limite em que se definem as regras específicas
que fazem com que exista como tal” (2020, p. 88). O sistema de formação
deve ser compreendido “como um feixe complexo de relações que
funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser correlacionado em
uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual objeto, para que
empregue tal ou qual enunciação, para que utilize tal ou qual conceito, para
que organize tal ou qual estratégia” (2020, p. 88). Definir um sistema de
formação é caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela
regularidade de uma prática. Uma formação discursiva não é uma forma
intemporal, mas sim um esquema de correspondência entre diversas séries
temporais possibilitando novas enunciações ou novos conceitos. Essa
mobilidade do sistema de formação ocorre de duas formas. Inicialmente,
ao nível dos elementos, que estão relacionados, estes, na verdade, podem
sofrer um certo número de mutações intrínsecas que são integradas à
prática discursiva, sem que seja alterada a forma geral de sua regularidade.
As práticas discursivas modificam os domínios por elas relacionados. As
relações não exercem seus efeitos apenas no discurso; inscrevem-se
também nos elementos por elas articulados uns com os outros. Como, por
exemplo, temos o campo hospitalar que não permaneceu imutável, pelo
discurso clínico foi relacionado ao laboratório, ao médico, seu status é
atribuído.

3.

O que se descreve como “sistemas de formação”

não constitui a etapa

final dos discursos, se por este termo entendermos os textos (ou falas) tais
como se apresentam com seu vocabulário, sintaxe, estrutura lógica ou
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organização retórica. A análise permanece aquém desse nível manifesto
que é o da construção acabada. Para Foucault “atrás da fachada visível do
sistema, supomos a rica incerteza da desordem; e sob a fina superfície do
discurso, toda a massa de um devir em parte silencioso: um “présistemático” que não é da ordem do sistema; um pré-discursivo” que se
apoia em um essencial mutismo” (2020, p. 90). O que a análise das
formações descobre atrás do sistema acabado não é a própria vida em
efervescência; a vida ainda não capturada; mas sim uma espessura imensa
de sistematicidades, um conjunto cerrado de relações múltiplas. Foucault
não procura passar do texto ao pensamento, da conversa ao silêncio, do
exterior ao interior, da dispersão espacial ao puro recolhimento do instante,
da multiplicidade superficial a unidade profunda, pelo contrário ele
permanece na dimensão do discurso.
A terceira parte do livro “O Enunciado e o Arquivo” é composta de cinco subtítulos.
No primeiro subtítulo, ‘Definir o enunciado’, Foucault propõe que se deixe de lado as
unidades tradicionais do livro e da obra, que se deixe de tomar como princípio de unidade
as leis de construção do discurso (organização formal que daí resulta), ou a situação do
sujeito falante; que não se relacione o discurso ao solo inicial de uma experiência nem
instância a priori de um conhecimento; mas que nele mesmo o interroguemos sobre as regras
de sua formação.
Foucault constrói novas unidades abstratas e também problemáticas para análise do
discurso definindo quatro conjuntos de regras para os enunciados, pelos quais caracteriza
uma formação discursiva.
O autor usa o termo “enunciado”, seja para falar (como se tratasse de indivíduos ou
acontecimentos singulares) de uma “população de enunciados”, seja para opô-lo como a
parte se distingue do todo aos conjuntos que seriam “os discursos”.
Desta forma, Foucault entende o enunciado como sendo a unidade elementar do
discurso e questiona se o enunciado é o mesmo que os lógicos chamam de proposição, os
gramáticos chamam de frase e os analistas de speech act. E que lugar ocupa entre todas as
unidades já descobertas pela investigação da linguagem. Foucault discorda de que a condição
necessária e suficiente para que haja enunciado, seja a presença de uma estrutura
proposicional definida, e que se possa falar de enunciado todas as vezes em que houver
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proposição e apenas neste caso. Quanto a frase, devido aos gramáticos reconhecerem
diversos tipos de frases que seriam “aceitáveis” a conjunto de elementos linguísticos que não
foram corretamente construídos contanto que sejam “interpretáveis”, então, frases são
enunciados. No entanto, nem sempre os enunciados são frases. Ex.: “Um quadro
classificatório das espécies botânicas é constituído de enunciados, não de frases”.
Para o autor, o ato ilocutório ou “ato de fala” não é o que ocorreu antes do momento
do enunciado, no sulco que deixou atrás de si e nas consequências que provocou; mas sim o
que se produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado e precisamente esse enunciado (e
nenhum outro) em circunstâncias bem determinadas. (p. 100).
Porém há enunciados sem estrutura proposicional legítima, enunciados onde não se
pode reconhecer nenhuma frase e mais enunciados do que os atos de fala que podemos isolar,
como se o enunciado fosse mais tênue, mais onipresente que todas estas figuras. Para essas
análises ele não passa de suporte ou substância acidental, ou seja, na análise lógica, é o que
“resta” quando se extrai e define a estrutura da proposição; para a análise gramatical é a série
de elementos linguísticos na qual se pode reconhecer, ou não, a forma de uma frase; para a
análise dos atos de linguagem aparece como o corpo visível no qual elas se manifestam.
Foucault diz que é possível afirmar que qualquer série de signos, de figuras, de
grafismos ou de traços é suficiente para constituir um enunciado, mas que nem todos o são,
porque não se requer uma construção linguística regular para formar um enunciado, mas não
basta tampouco qualquer realização material de elementos linguísticos, ou qualquer
emergência de signos no tempo e no espaço para que um enunciado apareça e passe a existir.
“O enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato de
linguagem; não se apoia nos mesmos critérios, mas ano é tampouco uma unidade como um
objeto material poderia ser, tendo seus limites e sua independência”. (2020, p. 104). O
enunciado é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam com conteúdos concretos, no
tempo e no espaço. (2020, p.105).
No segundo subtítulo ‘A função enunciativa’, Foucault entende que é inútil procurar
enunciado junto aos agrupamentos unitários de signos porque ele não é nem sintagma, nem
regra de construção, nem forma canônica de sucessão e de permutação, mas sim o que faz
com que existam tais conjuntos de signos e permite que essas regras e essas formas se
atualizem. O autor passa a questionar os enunciados mostrando as características da função
enunciativa:
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a) Foucault exemplifica com o teclado de uma máquina de escrever ou um
punhado de caracteres tipográficos que não são gramaticais, mas basta
que eu recopie os signos na mesma ordem em que se sucedem e sem
produzir nenhuma palavra, par que constituam um enunciado. Formou-se
uma nova série idêntica. Uma série de signos se tornará enunciado com a
condição de que tenha com “outra coisa” (que lhe pode ser
entranhadamente semelhante, e quase idêntica como no exemplo
escolhido) uma relação específica que se refira a ela mesma – e não à sua
causa, nem a seus elementos (p. 107). Para o autor “O enunciado, mesmo
se está reduzido a um sintagma nominal (“O barco”), ou se está reduzido
a um nome próprio (“Pedro”), não tem com o que enuncia a mesma
relação que o nome mantém com o que designa ou significa. Um
enunciado existe fora de qualquer possibilidade de reaparecimento; e a
relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a um conjunto de
regras de utilização por isso, se uma formulação idêntica reaparece ela
não será o mesmo enunciado. Foucault diz que a relação de proposição
como referente não pode servir de modelo e de lei à relação do enunciado
com o que enuncia. Ex.: “A montanha de ouro está na Califórnia”. E o
autor prossegue dizendo que por mais que uma frase não seja significante,
ela se relaciona a alguma coisa, na medida em que é um enunciado. Ex.:
“Incolores ideias verdes dormem furiosamente”). Um enunciado não tem
como correlato um indivíduo ou objeto singular que seria designado por
determinada palavra da frase, mas sim o correlato do enunciado é um
conjunto de domínios em que tais objetos podem aparecer e em que tais
relações podem ser assinaladas. Portanto, a descrição do nível enunciativo
deve ser feita pela análise das relações entre o enunciado e os espaços de
diferenciação, em que ele mesmo faz aparecer as diferenças.
b) Um enunciado se distingue de uma série qualquer de elementos
linguísticos porque mantem com um sujeito uma relação determinada que
se deve isolar. Não é preciso reduzir o sujeito do enunciado aos elementos
gramaticais de primeira pessoa que estão presentes no interior da frase:
inicialmente, porque o sujeito do enunciado não está dentro do sintagma
linguístico; em seguida, porque um enunciado não comporta primeira
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pessoa, tem ainda assim, um sujeito; enfim e sobretudo, todos os
enunciados que têm uma forma gramatical fixa (quer seja em primeira
pessoa ou segunda pessoa) não tem um único e mesmo tipo de relação
com o sujeito do enunciado. E a relação não é a mesma entre enunciados
diferentes. O sujeito exterior à frase não seria, simplesmente, o indivíduo
real que a articulou ou escreveu? Não há signos sem alguém para proferilos. Para que uma série de signos exista, é preciso um “autor” ou uma
instância produtora. Mas esse “autor” não é idêntico ao sujeito do
enunciado, e a relação de produção que mantém com a formulação não
pode ser superposta à relação que une o sujeito enunciante e o que ele
enuncia. Ex.: Um texto lido por uma terceira pessoa, ou do autor
representando seu papel. Na literatura muitas vezes o sujeito do enunciado
é distinto em tudo do autor da formulação. Para Foucault “[...] na medida
em que o sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não
forçosamente, a mesma de um enunciado ao outro; na medida em que é
uma função vazia, podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto,
indiferentes, quando chegam a formular o enunciado, e na medida em que
um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série
de enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes
sujeitos” (p. 113). Essa ruptura é geral e não exclusiva do campo da
literatura. Para Foucault não é preciso conceber o sujeito do enunciado
como idêntico ao autor da formulação, nem substancialmente.
c) A função enunciativa não pode se exercer sem a existência de um domínio
associado, isto é, de um contexto. “Não basta dizer uma frase, nem mesmo
basta dizê-la em uma relação determinada com um campo de objetos ou
em uma relação determinada com um sujeito, para que haja enunciado,
par que se trate de um enunciado: é preciso relacioná-lo com todo um
campo adjacente” (p. 118). Um enunciado tem sempre margens povoadas
de outros enunciados. “Essas margens se distinguem do que se entende
geralmente por ‘contexto’ – real ou verbal, – isto é, do conjunto dos
elementos de situação ou de linguagem que motivam uma formulação e
lhe determinam o sentido” (p. 118). Para Foucault “O campo associado
que faz de uma frase ou de uma série de signos um enunciado e, que lhes
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permite ter um contexto determinado, um conteúdo representativo
específico, forma uma trama complexa”. Todo enunciado de uma forma
ou de outra ritualiza outros enunciados. O enunciado se delineia em um
campo enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresenta relações
possíveis com o passado e que lhe abre um futuro eventual. Ele se integra
sempre em um jogo enunciativo.
d) Finalmente, para que uma sequência de elementos linguísticos possa ser
considerada e analisada como um enunciado, é preciso que ela tenha
existência material. Uma frase não constitui o mesmo enunciado se for
articulada por alguém durante uma conversa, ou impressa em um
romance; se foi escrita um dia, há séculos, e se reaparece agora em uma
formulação oral. A materialidade no enunciado é constitutiva do próprio
enunciado: o enunciado precisa ter uma substancia, um suporte, um lugar
e uma data. Quando estes requisitos se modificam, o próprio enunciado
muda de identidade. Há problemas cada recitação dá lugar a um
enunciado ou deve-se considerar que o mesmo se repete. Uma frase
fielmente traduzida para uma língua estrangeira forma dois enunciados
distintos ou apenas um. Não temos como estabelecer a identidade do
enunciado através destas ocorrências múltiplas e também se fica em
dúvida à respeito de qual é, esse regime de materialidade repetível que
caracteriza o enunciado. De um lado temos o enunciado de outro, sua
reprodução. Foucault também refere-se a identidade de um enunciado,
dizendo que a afirmação de que a terra é redonda ou de que as espécies
evoluem não constitui o mesmo enunciado antes e depois de Copérnico,
antes e depois de Darwin; não é que o sentido das palavras tenha mudado;
“o que se modificou foi a relação desta afirmações com outras
proposições, suas condições de utilização e de reinvestimento, o campo
da experiência, de verificações possíveis, de problemas a serem
resolvidos, ao qual podemos remetê-las” (p. 126). O enunciado não deve
ser tratado como um acontecimento que se teria produzido em um tempo
e lugar determinados, e que poderia ser inteiramente lembrado – e
celebrado de longe – e um ato de memória. O enunciado tem a
particularidade de poder ser repetido, mas sempre em condições estritas.
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Já a enunciação pode ser recomeçada ou reevocada, enquanto uma forma
(linguística ou lógica) pode ser reatualizada.

No terceiro subtítulo ‘A descrição dos enunciados’, Foucault descobre que o
enunciado não é atômico – com seu efeito de sentido, sua origem, seus limites e sua
individualidade – mas sim, o campo de exercício da função enunciativa e as condições
segundo as quais ela faz aparecerem unidades diversas (que podem ser, mas não
necessariamente, de ordem gramatical ou lógica). Diante disso, o autor se faz duas perguntas:
o que devemos entender pela tarefa de descrever enunciado (A) e como a teoria do enunciado
pode-se ajustar a análise da formação discursiva que havia sido esboçada sem ela. (B)
O subitem A é subdividido em três números. No número 1, Foucault afirma que o
primeiro cuidado deve ser referente a fixar o vocabulário. Se o chamamos de performance
verbal ou performance linguística todo o conjunto de signos efetivamente produzidos a
partir de uma língua natural, poderemos chamar formulação ao ato individual (ou coletivo)
que faz surgir, em um material qualquer e segundo uma forma determinada, esse grupo de
signos. A formulação é um acontecimento que pode ser relacionado a um autor e que
eventualmente pode constituir um ato específico (ato performativo); frase ou proposição –
são as unidades que a gramática ou a lógica podem reconhecer em um conjunto de signos.
Em relação à frase e à proposição, as questões de origem, de tempo e de lugar, e de contexto,
não passam de subsidiárias, a questão decisiva é a de sua correção (aceitabilidade).
Enunciado – a modalidade de existência própria desse conjunto de signos: modalidade que
lhe permite ser diferente de uma série de traços, de uma sucessão de marcas em uma
substancia, de qualquer objeto fabricado pelo ser humano, e é algo dotado de uma
materialidade repetível. Quanto a discurso, Foucault usou esse conceito de sentidos
diferentes. Como um conjunto de performances verbais (o que havia sido produzido em
matéria de conjunto de signos). Discurso como um conjunto de atos de formulação, uma
série de frases ou de proposições, isto é, o discurso é constituído por um conjunto de
sequencias de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes podemos atribuir
modalidades particulares de existência. Para Foucault o princípio de dispersão e de
repartição dos enunciados é o da formação discursiva, então discurso é o conjunto de
enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação; assim o autor fala do discurso
clínico, discurso econômico, discurso da história natural, discurso psiquiátrico. Propõe um
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nível especifico de descrição para os enunciados diferente dos linguísticos da época. No
número 2, o autor inicia dizendo que descrever um enunciado não significa isolar e
caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função
que deu a uma série de signos (não sendo esta gramatical nem logicamente estruturada) uma
existência, e uma existência especifica. A descrição do enunciado é ao mesmo tempo não
oculto porque não busca um elemento oculto, e também não busca um elemento visível (uma
estrutura gramatical lógica). A análise enunciativa só pode se referir a coisas ditas, a
performances verbais realizadas, “já que as analisa ao nível de sua existência: descrição das
coisas ditas, precisamente porque foram ditas” (p. 133). A análise enunciativa é uma análise
histórica, mas que, se mantém fora de qualquer interpretação: pergunta as coisas ditas de que
modo existem e não o escondem; o que significa para elas o fato de se terem manifestado,
de terem deixado rastros, de terem aparecido e nenhuma outra em seu lugar. O que interessa
não é o reconhecimento de algum enunciado latente, mas sim a evidência da linguagem
efetiva. O próprio autor diz que “Trata-se de uma tese difícil de sustentar” (p. 134). Porque
as coisas muitas vezes, são ditas umas pelas outras; uma mesma frase pode ter
simultaneamente duas significações diferentes, um sentido manifesto pode encobrir outro;
enfim, as coisas ditas dizem bem mais que elas mesmas. Porém para Foucault esse não dito
que se encontra dito, não afeta o enunciado. No número três, Foucault trata do nível
enunciativo afirmando que este se esboça em sua própria proximidade porque primeiramente
o enunciado não é uma unidade ao lado – acima ou abaixo – das frases ou proposições; está
sempre dentro de unidades deste gênero, ou mesmo em sequências dos signos que não
obedecem a suas leis, caracteriza o próprio fato de serem apresentadas, e a maneira pela qual
o são. Com segunda razão temos o fato de que a estrutura significante da linguagem remete
sempre a outra coisa; a linguagem aparece sempre povoa pelo outro, pelo ausente, pelo
distante; ela é atormentada pela ausência. Devemos interrogar a linguagem, não na direção
que ela remete, mas na dimensão que a produz; negligenciar poder que ela tem de designar,
de nomear, de mostrar, de fazer aparecer, de ser o lugar de sentido ou da verdade e, em
compensação, de se deter no momento – logo solidificado, logo envolvido no jogo do
significante e do significado – que determina sua existência singular e limitada. Para
Foucault trata-se de suspender, no exame da linguagem, não apenas o ponto de vista do
significado, mas também do significante, para fazer surgir o fato de que em ambos existe
linguagem. A última razão para que o nível enunciativo se esboça em sua própria
proximidade, segundo Foucault é a da quase-invisibilidade do enunciado “ele é suposto por
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todas as outras análises da linguagem sem que elas tenham jamais de mostrá-lo” (p. 136).
Para que a linguagem possa ser tomada como objeto, descrita e analisada, é preciso que haja
um “dado enunciativo” que será sempre determinado e finito. A análise de uma língua se
efetua sempre a partir de um corpus de discurso e textos. Já o nível enunciativo, este
encontra-se neutralizado porque é sempre indispensável para que a análise possa ocorrer.
Devemos considerar os enunciados em si mesmos para tentar tornar visível e analisável essa
transparência tão próxima que constitui o elemento de sua possibilidade. Para Foucault “a
linguagem, na instância de seu aparecimento e de seu modo de ser, é o enunciado; como tal,
se apoia em uma descrição que não é nem transcendental, nem antropológica. A análise
enunciativa se desenrola em uma direção que cruza as análises linguísticas ou lógicas”.
O subitem B é subdividido em quatro números. Inicialmente Foucault tenta explicitar
como a descrição dos enunciados pode ajustar-se a análise das formações discursivas, ao
contrário, até que ponto se pode dizer que a análise das formações discursivas são uma
descrição dos enunciados. O autor tenta mostrar como se pode organizar, sem falha, sem
contradição, sem imposição interna, um domínio em que estão em questão os enunciados,
seu princípio de agrupamentos, as grandes unidades históricas que eles podem constituir e
os métodos que permitem descrevê-los procedendo não por dedução linear, mas por círculos
concêntricos, partindo do problema da descontinuidade no discurso e da singularidade do
enunciado. Com isso, Foucault libera um domínio coerente de descrição mostrando que a
análise das formações discursivas está bem centrada na descrição do enunciado em sua
especificidade. Assim, estabelece a possibilidade de fundar uma teoria. (p.140). Para o autor,
o que se descreve sob o nome de formação discursiva constitui, em um sentido estrito, grupos
de enunciados, isto é, conjuntos de performances verbais que não estão ligadas entre si, no
nível das frases, por laços gramaticais; que não estão ligados entre si, no nível das
proposições, por laços lógicos; que tampouco estão ligados, no nível das formulações, por
laços psicológicos; mas que estão ligados no nível dos enunciados. O autor propõe analisar
a formação discursiva em quatro direções (formação dos objetos, formação de posições
subjetivas, formação de conceitos e formação das estratégias) porque estas correspondem
aos quatro domínios em que se exerce a função enunciativa. As formações discursivas são
livres porque utilizam o nível enunciativo com as regularidades que o caracterizam e não o
nível gramatical das frases, ou lógico das proposições, ou psicológico da formulação. O autor
adianta um certo número de proposições que estão no centro de todas essas análises: 1. A
demarcação das formações discursivas revela o nível específico do enunciado; 2. Um
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enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase pertence a um texto, e uma
proposição a um conjunto dedutivo; 3. Discurso é um conjunto de enunciados, na medida
em que se apoiam na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retorica ou
formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar,
na história; é constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos
definir um conjunto de condições de existência; 4. Prática discursiva é um conjunto de regras
anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiriam, em uma
dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as
condições de exercício da função enunciativa.
No quarto subtítulo ‘Raridade, Exterioridade, acúmulo’, Foucault afirma que a
análise discursiva está colocada sob o duplo signo da totalidade e da pletora. Os textos
remetem uns aos outros, se organizam em uma figura única, entram em convergência com
instrumentos e práticas, e carregam significações que podem ser comuns a toda uma época.
Há um ‘sentido implícito” nos enunciados e ele constitui sua verdade: pletora dos elementos
significantes em relação a esse significado único. Assim, o discurso passa a ser plenitude e
riqueza indefinida. A análise dos enunciados e das formações discursivas quer determinar o
princípio segundo o qual puderam aparecer os únicos conjuntos significantes que formam
enunciados. Busca estabelecer uma lei de raridade que compreende vários aspectos: – ela
repousa no princípio de que nem tudo é sempre dito, em relação a combinatória ilimitada
dos elementos linguísticos; os enunciados estão sempre em déficit. Há o princípio da
rarefação, do não preenchimento do campo das formulações possíveis, tal como é aberto
pela língua.
– Estudam-se os enunciados no limite que os separa do que não está dito, na instância
que os faz surgirem a exclusão de todos os outros. A formação discursiva é uma distribuição
de lacunas, de vazios, de ausências, de limites, de recortes.
– Os enunciados estão sempre em seu lugar próprio. Não há texto embaixo, portanto
nenhuma pletora. A descrição consiste em determinar que posição singular ocupa, que
ramificações no sistema das formações permitem demarcar sua localização, como ele se isola
na dispersão geral dos enunciados.
– Essa raridade de enunciados são coisas que se transmitem e se conservam, que tem
valor, e das quais procuramos nos apropriar. Por serem raros os enunciados colocamo-os
totalidades que os unificam e multiplicamos os sentidos que habitam cada um deles. A
análise das formações discursivas toma como tema a compacta riqueza do que é dito, se volta
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para essa raridade; “[...] toma-a por objeto explícito; tenta determinar-lhe o sistema singular;
e, ao mesmo tempo, dá conta do fato de pôde haver interpretação” (p. 147).
Analisar uma formação discursiva é mais do que interpretar porque esta é uma
maneira de reagir à pobreza enunciativa e de compensá-la pela multiplicação do sentido, e
aquela é procurar a lei de sua pobreza, e medi-la e determinar-lhe a forma específica. Assim,
o discurso deixa de ser concebido como um tesouro inesgotável de onde se pode tirar sempre
novas riquezas e aparece como um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas
regras de aparecimento e também suas condições de apropriação e utilização; um bem que
coloca, desde a sua existência, a questão do poder; um bem que é, por natureza, objeto de
uma luta, e de uma luta política. A análise dos enunciados trata-os na forma sistemática da
exterioridade. Normalmente a descrição histórica das coisas ditas é inteiramente atravessada
pela oposição do interior, e do exterior, e comandada pela tarefa de voltar dessa exterioridade
em direção ao núcleo essencial da interioridade.
A análise enunciativa procura liberar-se desse tema, o que importa é reencontrar o
exterior onde se repartem, em sua relativa raridade, em sua vizinhança lacunar, em seu
espaço aberto, os acontecimentos enunciativos.
– Essa tarefa supõe que o campo dos enunciados não seja descrito como uma
“tradução” de operações ou de processos; mas que seja aceito, em sua modéstia empírica,
como local de acontecimentos, de regularidades, de relacionamentos, isto é, não deve ser
tratado como resultado ou vestígio de outra coisa, mas como um domínio prático que é
autônomo.
– Ela supõe também que esse domínio enunciativo não tome como referência nem
um sujeito individual, nem uma consciência coletiva, nem subjetividade transcendental, mas
que seja descrito como um campo anônimo cuja configuração defina o lugar possível dos
sujeitos falantes.
– Ela supõe, em consequência disso, que em suas transformações, em suas séries
sucessivas, em suas derivações, o campo dos enunciados não obedeça à temporalidade da
consciência como a seu modelo necessário. O tempo dos discursos, não é a tradução, em
uma cronologia visível, de tempo obscuro do pensamento.
A análise dos enunciados não coloca a questão de quem fala, se manifesta ou se
oculta no que diz, quem exerce tomando a palavra sua liberdade soberana, ou se submente
sem sabê-lo a coações, ela efetua-se no nível dos “diz-se” e isso deve ser entendido não como
opinião comum, mas sim, como o conjunto das coisas ditas, as relações, as regularidades e
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as transformações que podem aí ser observadas, o domínio de qual certas figuras e certos
entrecruzamentos indicam o lugar singular de um sujeito falante e podem receber o nome de
um antes. “Não importa quem fala”, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar. É
considerado no jogo de uma exterioridade.
O terceiro traço de análise enunciativa é o de que ela se dirige a formas específicas
de acúmulo que não podem identificar-se nem com uma interiorização nem forma de
lembrança, nem com uma totalização indiferente dos documentos. Os discursos já efetuados
dormem um sono para o qual não deixaram de deslizar desde que foram pronunciados, desde
que foram esquecidos e que seu efeito visível se perdura no tempo, cinco grafismos
amontoados nas bibliotecas. Os termos leitura, traço, decifração e memória definem o
sistema que permite usualmente, arrancar o discurso passado de sua inércia. (p. 150).
A particularidade da análise enunciativa não é despertar textos de seu sono atual, mas
sim, de segui-los ao longo de seu sono, ou antes, de levantar temas relacionados ao sono, ao
esquecimento, à origem perdida, e de procurar que modo de existência pode caracterizar os
enunciados, independente, de sua enunciação.
Essa análise supõe que os enunciados sejam considerados na remanência que lhes é
própria e que não é a do retorno sempre possível ao acontecimento passado da formulação.
Dizer que os enunciados são remanentes não é dizer que eles permanecem no campo da
memória ou que se pode reencontrar o que queriam dizer; mas sim que se conservam graças
a um certo número de suportes e de técnicas materiais, segundo certos tipos de instituições
e com certas modalidades estatutárias. Isso quer dizer que as coisas não têm mais o mesmo
modo de existência, as mesmas possibilidades de transformação depois de terem sido ditas.
O esquecimento e a destruição são o grau zero da remanência.
Essa análise supõe igualmente que os enunciados sejam abordados na forma de
aditividade que lhes e específica, isto é, os tipos de grupamentos, entre enunciados não são
sempre os mesmos e não procedem jamais por simples amontoado ou justaposição de
elementos sucessivos.
A análise de enunciados supõe que se levem em consideração os fenômenos de
recorrência. Todo enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação
aos quais se situa, mas que tem o poder de reorganizar e redistribuir segundo relações novas.
A descrição dos enunciados e das formações discursivas deve-se livrar da imagem
tão frequente e obstinada do retorno para que não tentem constituir para o já dito o instante
paradoxal do segundo nascimento; não invoca uma aurora prestes a retornar, ao contrário,
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trata os enunciados na densidade do acúmulo em que são tomados e que, entretanto, não
deixam de modificar, de inquietar, de agitar um, às vezes, de arruinar. (p. 152).
Para Foucault descrever um conjunto de enunciados, não com a totalidade fechada
de uma significação, mas com a figura lacunar e retalhada, segundo a dispersão de
exterioridade definindo as formas específicas de acúmulo é estabelecida uma positividade.
Analisar uma formação discursiva é, pois, tratar um conjunto de performances
verbais, ao nível dos enunciados e da forma de positividade que as caracteriza, isto é, definir
o tipo de positividade de um discurso.
No quinto subtítulo ‘O A Priori histórico e o arquivo’, Foucault define a positividade
de um discurso como “[...] um espaço limitado de comunicação: espaço relativamente
restrito, já que está longe de ter a amplidão de uma ciência tomada em todo seu devir
histórico, desde sua mais longínqua origem até seu ponto atual de realização; mas um espaço
mais extenso, entretanto, que o jogo das influências que pode ser exercido de um autor a
outro, ou que o domínio das polêmicas explícitas”. (p.154).
Toda massa de textos que pertencem a uma mesma Formação Discursiva e tantos
autores que se conhecem e se ignoram, se criticam, se invalidam uns aos outros, [...] não
comunicam apenas pelo encadeamento lógico das proposições que eles apresentam, nem
pela recorrência dos temas. Comunicam pela forma de positividade de seus discursos. Dessa
forma, a positividade desempenha um papel do que se poderia chamar um a priori histórico.
Esse a priori não deve ser entendido como condição de validade para juízos, mas condição
de realidade para enunciados. Foucault usa esse termo que acha ser um pouco impróprio para
dar conta do fato de que o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma
história, e uma história específica que não o reconduz às leis de um devir estranho. Foucault
exemplifica com a história da gramática dizendo que esta não é a projeção, no campo da
linguagem e de seus problemas, de uma história que seria a da razão ou de uma mentalidade;
mas que ela comporta um tipo de história – uma forma de dispersão no tempo, um modo de
sucessão, de estabilidade de reativação que lhe pertence particularmente, mesmo se estiver
em relação com outros tipos de história. O a priori das positividades não é somente o sistema
de uma dispersão temporal; ele próprio é um conjunto transformável, porque o conjunto de
regras que caracterizam uma prática discursiva não se impõe do exterior aos elementos que
elas correlacionam; estão inseridas no que ligam.
Os a priori históricos são diferentes dos a priori formais, mas aqueles permitem
compreender como estes podem ter na história pontos de junção, lugares de inserção, de
137

irrupção ou de emergência, domínios ou ocasiões de utilização, e compreender como história
pode ser não uma contingência absolutamente extrínseca, não uma necessidade da forma que
desenvolve sua própria dialética, mas uma regularidade específica. (p. 157).
Esses a priori não são do mesmo nível nem da mesma natureza; se se cruzam é
porque ocupam duas dimensões diferentes. O domínio dos enunciados assim articulado
segundo a priori históricos, caracterizado por diferentes tipos de positividade e escandido
por formações discursivas distintas, deixa de ter o aspecto monótono e passa a ser um volume
complexo, em que se diferenciam regiões heterogêneas, e em que se desenrolam, segundo
as regras específicas, práticas que não se podem superpor.
Sendo assim, temos na densidade das práticas discursivas sistemas que instauram os
enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu domínio de aparecimento) e
coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização). São todos esses
sistemas de enunciados (acontecimentos e coisas) que proponho chamar de arquivo.
Arquivo não deve ser entendido como a soma de todos os textos que uma cultura
guardou em seu poder, “Trata-se ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por
todos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo as leis do
pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias [...] mas que tenham aparecido
graças a todo um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível discursivo; [...]
nasçam segundo regularidades específicas”. (p. 157-158).
O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento
dos enunciados como acontecimentos singulares e é também o que faz com que todas as
coisas ditas não se acumulem em uma massa amorfa, não se inscrevem em uma linearidade
sem ruptura. Enfim, “[...] o arquivo é o que na própria raiz do enunciado-acontecimento e
no corpo em que se dá, define, desde o início, o sistema de sua enunciabilidade. [...] é o que
define o modo de atualidade do enunciado-coisa; é o sistema de seu funcionamento. (p.
158).
O arquivo não é “[...] o que unifica tudo que foi dito no grande murmúrio confuso de
um discurso, longe de ser apenas o que nos assegura a existência no meio do discurso
mantido, é o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua
duração própria”. (p. 159).
O arquivo define um nível particular, o de uma prática que faz aparecerem as suas
regras permitindo aos enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se modificarem
regulamente. É o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados. (p. 159).
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O arquivo não é descritível em sua totalidade porque é ele próprio objeto de nosso discurso,
é no interior de suas regras que falamos (seus modos de aparecimento, suas formas de
existência e de coexistência, seu sistema de acúmulo, de historicidade e de desaparecimento).
Foucault entende o arquivo de maneira diferenciada não como continuidade, não
como identidade temporal, mas sim, rompendo o fio das teleologias transcendentais e aí onde
o pensamento antropológico interrogava o ser do homem ou sua subjetividade, faz com que
o outro e o externo se manifestem em evidência. Dessa forma, somos diferença, a nossa
razão é a diferença das máscaras. Diferença é a dispersão que somos e que fazemos. A todas
as pesquisas como: (análise das positividades, a descrição das formações discursivas, a
demarcação do campo enunciativo); Foucault dá o nome de arqueologia. Esse termo
designa o tema geral de uma descrição que interroga o já-dito no nível de sua existência: da
função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que pertence, do sistema
geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas
especificadas no elemento do arquivo. (p. 161).
A parte IV da obra intitulada A descrição arqueológica é subdividida em 6 subitens
que serão descritos a seguir:
1-

ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA DAS IDEIAS

Foucault até então esboçou a teoria das formações discursivas e dos enunciados,
através de uma escansão do discurso em que trabalha uma série de noções (formação
discursiva, positividade, arquivo), define um domínio (os enunciados). O campo
enunciativo, as práticas discursivas) e através disso tenta fazer com que surja um método
que não seria nem formalizador e nem interpretativo para analisar a linguagem. Foucault
partiu dos “discursos” cuja identidade demarcam as figuras (chamadas “psiquiatria” ou
“economia política” ou “história natural”) e que serviram de pretexto para remanejar esse
arsenal. Neste momento, Foucault tenta mostrar o que essa “arqueologia” pode oferecer e
que outras descrições não seriam capazes de dar?
O autor prossegue dizendo que agiu como se descobrisse um domínio novo e como
se, para descrevê-lo, tivesse necessidade de medidas e marcos inéditos. Diz que não se
referiu ao espaço que se conhece sobre o nome de “história das ideias” e que vai demonstrar
em que a análise arqueologia se diferencia dela em suas descrições.
Foucault prossegue falando da dificuldade de caracterizar uma disciplina como a
história das ideias: objeto incerto, fronteiras mal desenhadas, procedimentos sem retitude e
sem fixidez. Pode-se atribuir-lhe dois papeis que se articulam um com o outro: Narra a
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história dos elementos secundários e das margens. Narra a história dos conhecimentos
imperfeitos que jamais puderem atingir a forma da cientificidade, a história não da literatura,
mas da escrita cotidiana que nunca adquire o status da obra ou que imediatamente o perde:
análise das subliteraturas, dos almanaques, das revistas, dos jornais etc.
A história das ideias é a disciplina das linguagens flutuantes, das obras informe, dos
temas não ligados. “Análise das opiniões mais que do saber, dos erros mais que de verdade;
não das formas do pensamento, mas dos tipos de mentalidade”. (p. 167).
Porém, a história das ideias se atribui a tarefa de penetrar as disciplinas existentes,
tratá-las e reinterpretá-las, sendo então a disciplina dos começos e dos fins, a descrição das
continuidades obscuras e dos retornos, a reconstituição dos desenvolvimentos na forma
linear da história, descrevendo o jogo das trocas e dos intermediários. A história das ideias
descreve a passagem da não filosofia a filosofia, da não cientificidade a cientificidade, da
não literatura a própria obra. É a análise das figuras globais que se ligam pouco a pouco e,
de repente, se condensam na agudeza da obra. (p. 168). Os grandes temas da história das
ideias são: gênese, continuidade e totalização.
A arqueologia é uma tentativa de fazer uma história inteiramente diferente daquilo
que os homens disseram, é precisamente o abandono da história das ideias. Foucault vai
mostrar quatro pontos que separam a análise arqueológica da história das ideias. São eles: a
propósito da determinação de movimento; a propósito da análise das contradições; a
propósito das descrições comparativas; a propósito da demarcação das transformações. (p.
169).
Sugere 4 princípios: 1. A arqueologia busca definir não os pensamentos, as
representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos
discursos; mas os próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata
o discurso como documento, como signo de outra coisa, mas se dirige ao discurso em seu
volume próprio, na qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa:
não busca um “outro discurso” mais oculto. Recusa-se a ser “alegórica”. 2. A arqueologia
não procura encontrar a transição contínua e insensível que liga, em declive suave, os
discursos ao que os precede, envolve ou segue. A arqueologia procura definir os discursos
em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a
qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores par melhor salientá-los
propondo uma análise diferencial das modalidades de discurso. (p. 170). 3. A arqueologia
não é a origem que interessa, não é ordenada pela figura soberana da obra; não busca
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compreender o momento em que esta se destacou no horizonte anônimo. Ela define tipos e
regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais, às vezes as comandam
inteiramente e as dominam sem que nada lhes escape; mas às vezes, também, só lhes regem
uma parte. 4. A arqueologia não tenta repetir o que foi dito, reencontrando-o em sua própria
identidade. Não é o retorno ao próprio segredo de origem; é a descrição sistemática de um
discurso-objeto. (p.171)
2. O ORIGINAL E O REGULAR
A história das ideias trata o campo dos discursos como um domínio de dois valores:
todo elemento aí demarcado pode ser caracterizado como antigo ou novo; inédito ou repetido
[...]. Distinguem-se duas categorias de formulações: as valorizadas e pouco numerosas, que
aparecem pela primeira vez e que eventualmente servem de modelo às outras e as categorias
banais, cotidianas, maciças. Para esses dois grupos a história das ideias atribui um status e
não as submete a mesma análise.
Na primeira que conta a história das invenções, das mudanças etc., “[...] cabe ao
historiador reencontrar, a partir desses pontos isolados, dessas rupturas sucessivas, a linha
contínua de uma evolução” (p. 172). O segundo grupo manifesta história como inércia e
marasmo, os enunciados do passado e sedimentação das coisas ditas devem ser tratadas em
massa e, segundo o que tem em comum; sua singularidade de acontecimento pode ser
mentalizada assim como identidade de seu autor e o momento e lugar de seu aparecimento;
em compensação, é sua extensão que deve ser medida até onde quando eles se repetem,
porque canais se difundem, em que grupos circulam, que horizonte geral delineiam para o
pensamento dos homens, que limites lhes impõem e caracterizando uma época como
permitem distingui-las de outras. Descreve-se então as figuras globais.
Enquanto no primeiro caso, a história das ideias descreve uma sucessão de
acontecimentos de pensamento; no segundo tempo camadas ininterruptas de efeitos; no
primeiro, reconstituímos a emergência das verdades ou das formas; no segundo,
restabelecemos as solidariedades esquecidas e remetemos os discursos à sua relatividade.
A história das ideias descreve a integração do novo no campo já estruturado do
adquirido, a queda progressiva do original no tradicional, ou ainda os reaparecimentos do
já-dito e a nova revelação do originário. Esse entrecruzamento não impede de manter sempre
uma análise bipolar do antigo e do novo, análise que reinveste, no elemento empírico da
história e, em cada um de seus momentos, a problemática da origem. Há dois problemas
metodológicos: o da semelhança e o da sequência. Para Foucault a precedência não é dado
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irredutível e primeiro; não pode desempenhar o papel de medida absoluta que permitiria
avaliar qualquer discurso e distinguir o original repetitivo (p. 173). Não basta a demarcação
dos antecedentes para determinar uma ordem do discurso: ela se subordina ao discurso que
se analisa, ao nível que se escolhe, à escala que se estabelece.
Quanto a semelhança entre dois ou várias formulações que se seguem, ela coloca,
por sua vez, toda uma série de problemas como por exemplo: o que é identidade parcial ou
total, na ordem do discurso? O fato de duas enunciações serem idênticas, formadas pelas
mesmas palavras usadas no mesmo sentido, não autoriza a que identifiquemos de maneira
absoluta.
Foucault critica a história das ideias pelo fato de alguns historiadores buscarem no
grande amontoado do já-dito o texto que se assemelha “antecipadamente” a um texto
ulterior, procurar por toda parte para encontrar, através da história, o jogo das antecipações
ou dos ecos etc.
A descrição arqueológica se dirige as práticas discursivas a que fatos de sucessão
devem-se referir, ela não estabelece nenhuma hierarquia de valor, procura estabelecer a
regularidade dos enunciados. Regularidade aqui não se opõe a irregularidade, mas sim
designa o conjunto das condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e
define sua existência pois todo enunciado é portador de uma certa regularidade e não pode
de ela ser dissociado.
A arqueologia não está à procura das invenções e permanece insensível ao momento
em que, pela primeira vez, alguém esteve certo de uma verdade. Foucault recorre aos textos
de Lineu ou de Buffou, de Petty ou de Ricardo e outros mais, não para estabelecer a lista dos
santos fundadores, mas para revelar a regularidade de uma prática discursiva que é exercida;
prática que dá conta, na própria obra, não apenas das afirmações mais originais, mas das que
eles retomaram, até recopiarem de seus predecessores.
Essa análise das regularidades enunciativas se abre em diversas direções. Vejamos:
Uma certa forma de regularidade caracteriza um conjunto de enunciados, sem que
seja necessário ou possível estabelecer uma diferença entre o que seria novo e o que não
seria. Os campos homogêneos de regularidades discursivas caracterizam uma formação
discursiva, mas estes campos são diferentes entre si. Há performances verbais que são
idênticas do ponto de vista da gramática e do ponto de vista da lógica, mas que são
enunciativamente diferentes.

A arqueologia distingue entre analogia linguística (ou

tradutibilidade), identidade lógica (ou equivalência) e homogeneidade enunciativa.
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A arqueologia se encarrega de algumas homogeneidades:
1.

Ela pode ver surgir uma PD nova através das formulações verbais que

permanecem linguisticamente análogas ou logicamente equivalentes. Inversamente,
ela pode negligenciar diferenças de vocabulário, pode passar sobre campos
semânticos ou organizações dedutivas diferentes, se for capaz de reconhecer em
ambos, e apesar de heterogeneidade, uma certa regularidade enunciativa. Não se trata
de procurar o ponto de “origem absoluta”, ou de “revolução total”, a partir da qual
tudo se organiza, tudo se torna possível e necessário, tudo se extingue

para

recomeçar. Temos que tratar de acontecimentos de tipos e de níveis diferentes,
tomados em tramas históricas distintas; uma homogeneidade enunciativa e se
instaura. Tanto as homogeneidades quanto as heterogeneidades enunciativas se
entrecruzam com continuidades (e mudanças) linguísticas, com identidades (e
diferenças) lógicas, sem que umas e outras caminham no mesmo ritmo ou se
dominam necessariamente.
2.

Outra direção de pesquisa: As hierarquias internas as regularidades

enunciativas. Todo o campo enunciativo é, ao mesmo tempo, regular e vigilante: é
insone; o menor enunciado – o mais discreto ou banal – coloca em prática todo o
jogo das regras segundo as quais são formados seu objeto, sua modalidade, os
conceitos que utiliza e a estratégia de que faz parte. (p. 179).
A arqueologia pode descrever uma árvore de derivação enunciativa: em sua
base, os enunciados que empregam as regras de formação em sua extensão mais
ampla; no alto, e depois um certo número de ramificações, os enunciados que
empregam a mesma regularidade. É possível constituir a árvore de derivação de um
discurso, por exemplo, o da História natural. Não se deve confundir essa derivação
a partir dos enunciados reitores como dedução porque a ordem arqueológica não é
nem a das sistematicidades, nem o das sucessões cronológicas. Nas unidades
chamadas “épocas” a arqueologia faz surgir, “períodos enunciativos” que se
articulam no tempo dos conceitos, nas fases teóricas, nos estágios de formalização e
nas etapas de evolução linguística, mas sem se confundir com eles. ( p. 181-182).
3.

AS CONTRADIÇÕES

A história das ideias utiliza-se da lei da coerência, isto é, busca um princípio de
coesão que organiza o discurso e lhe restitui uma unidade oculta, pois a sobrecarga
significante das palavras mascararam tanto quanto traduziram. As contradições podem ser
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visíveis ou não, são objetos a serem descritos e em uma análise de texto devem ser
identificadas e suprimidas.
Por contradição Foucault entende “[...] a ilusão de uma unidade que se oculta ou que
é ocultada: só tem seu lugar na defasagem existente entre a consciência e o inconsciente, o
pensamento e o texto, a idealidade e o corpo contingente da expressão”. (p. 185). Há dois
níveis de contradições: a) das aparências – unidade profunda do discurso; b) dos
fundamentos – dá lugar ao próprio discurso, figura empírica.
Foucault exemplifica com o fixismo de Lineu (história natural) e o evolucionismo de
Darwin (biologia). Há oposições entre as formações discursivas, há contradições
extrínsecas. Deve-se levar em conta certas oposições de subjetividade, certos conceitos e
certas escolhas estratégicas.
Para a arqueologia interessam as contradições intrínsecas, isto é, as que se
desenrolam na própria formação discursiva e que, nascidas em um ponto do sistema das
formações discursivas fazem surgir subsistemas. É importante identificar o ponto em que as
formações discursivas se constituem, a forma eu assume as relações que estabelecem entre
si e o domínio que comandam.
4.

OS FATOS COMPARATIVOS

A análise arqueológica individualiza e descreve formações discursivas, não analisa a
estrutura interna de uma teoria, mas sim, exerce uma multiplicidade de registros; percorre
interstícios e desvios; tem seu domínio no espaço em que as unidades se justapõem, se
separam, fixam suas arestas, se enfrentam, desenham entre si espaços em branco.
Na verdade, a arqueologia procura desenhar configurações singulares, é um
emaranhado de interpositividades cujos limites e pontos de cruzamentos não podem ser
fixados de imediato. Tem efeito multiplicador e não unificador.
A arqueologia não questiona o que pode motivar um conjunto de fatos enunciativos,
mas sim, tenta determinar as formas específicas de articulação – observa se estão ligados a
sistemas não discursivos.
5.

A MUDANÇA E AS TRANSFORMAÇÕES

Foucault observa a sincronia das formações discursivas, isto é; as relações que
caracterizam sua temporalidade e as articula em séries. Segundo o autor para fazermos
análise arqueológico é necessário nos livrarmos do modelo linear de ato de fala e uma parte
da escrita em que todos os acontecimentos se sucedem, com exceção do efeito de
coincidência e superposição e do modelo do fluxo de consciência cujo presente escapa
144

sempre a si mesmo na abertura do futuro e na retenção do passado. O discurso é uma forma
própria que tem suas formas de encadeamento e de sucessão.
6. CIÊNCIA E SABER
Foucault tenta mostrar a relação entre a arqueologia e a análise das ciências. Inicia esta
parte questionando os termos que utiliza para arqueologia, como “formação discursiva e
positividade”. Exemplifica com a questão central de seu livro A história da loucura dizendo
que os termos, as formações discursivas, os enunciados ali utilizados encontram-se em outras
áreas também, como a jurídica, a filosófica, a literária etc. Estas práticas discursivas
transformam-se em discursos pela sua forma e rigor, pelos objetos de que se ocupam, os
tipos de enunciação que colocam em jogo, os conceitos e estratégias que utilizam e isto é
chamado de saber. “[...] não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda prática
discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma”. ( p. 220).
A arqueologia percorre o eixo prática discursiva-saber-ciência. O ponto de equilíbrio
da análise arqueológica é o saber. Busca mostrar como uma ciência se inscreve e funciona
no elemento do saber. As relações de ideologia se localizam dentro do próprio saber, da
própria ciência, isto é, existem dentro das práticas discursivas e de seu funcionamento entre
outras práticas. O autor exemplifica com a economia política.
Com relação aos diferentes tipos de história das ciências, Foucault inicia
mencionando que “[...] uma análise recorrencial que só pode ser feita no interior de uma
ciência constituída, uma vez transposto seu limiar” (p. 229).
Já a história epistemológica das ciências narra uma história escandida pela oposição
verdade e erro, racional e irracional, obstáculo e fecundidade, pureza e impureza, científico
e não científico. E, como terceiro tipo de análise histórica propõe a história arqueológica,
entendida como “[...] práticas discursivas na medida em que dão lugar a um saber, e em que
esse saber assume o status e o papel de ciência.” (p. 230).
A arqueologia tenta descrever o domínio do saber, não a ciência em sua estrutura
específica. “Se ocupa do saber em sua relação como as figuras epistemológicas e as ciências,
pode, do mesmo modo, interrogar o saber em uma direção diferente e descrevê-lo em um
outro feixe de relações”. ( p. 236).
A quinta parte da obra é a conclusão e nela nota-se que Foucault distanciou-se do
estruturalismo, isto é, da descrição linguística e de uma formalização. Na arqueologia traz
novos termos como por exemplo, formações discursivas, positividades, práticas discursivas,
saber, e outros mais com um funcionamento diferenciado. Para o autor, o discurso deve ser
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analisado dentro do tempo que se desenvolveu e propõe uma descrição específica dos
enunciados, de sua formação e das regularidades próprios do discurso.
Positividades “[...] constituem o conjunto das condições segundo as quais se exerce
uma prática, segundo as quais essa prática dá lugar a enunciados parcial ou totalmente novos,
segundo as quais, enfim, ela pode ser modificada”. (p. 251).
Foucault encerra com a reflexão sobre a própria arqueologia e afirma como a
linguagem é frágil e deixa escapar tantos outros “sentidos” expressos, ditos pelos sujeitos
por meio de seu discurso.
Percebe-se que as teorias de Foucauldianas abordam principalmente a relação entre
o poder e o conhecimento, e como elas são usadas com o objetivo de controle social através
das instituições.
Recomendo este livro para estudiosos da linguagem e do discurso em geral, dentre
eles, mestrandos, doutorandos, professores, estudantes etc.
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