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JOBLESS 

DESEMPREGADO 

DESEMPLEADOS 

Tatiane Pereira dos Santos Hawes 

HAWES, Tatiane Pereira dos Santos. Jobless. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, 

p. 08-12, Outubro/2021. ISSN/2675-5203 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to explore some of the problems that mature workers go through when 

they are dismissed from their employment and find themselves jobless at 40 years old and beyond (It 

should be borne in mind that this scenario is something from the modern world as Ulrich Beck would 
say: “A hundred years ago there was no unemployment; this is an invention of the late nineteenth 

century”). This paper is intended to show the difficulties around employment facing this age group. 

Keywords: Employment. Job Market. Unemployment. Jobless. Social Projects. Government 
Responsibilities. Diversity. 

   

RESUMO  
O objetivo deste artigo é explorar alguns dos problemas pelos quais os trabalhadores maduros passam 

quando são demitidos e ficam sem emprego após os 40 anos. Tendo em mente que este cenário é algo 

do mundo moderno, como diria Ulrich Beck “Há cem anos não havia desemprego; ESTE IS é uma 
invenção do final do século XIX”. O objetivo principal deste trabalho é apresentar as dificuldades de 

emprego deste grupo de idade, em particular.  

Palavras-chave: Emprego. Mercado de Trabalho. Desemprego. Desempregado. Projeto Social. 

Responsabilidades do Governo. Diversidade. 
 

ABSTRACTO 

El objetivo de este trabajo es explorar algunos de los problemas que atraviesan los trabajadores 
maduros cuando son despedidos de su empleo y se encuentran sin trabajo a los 40 años y más (Hay 

que tener en cuenta que este escenario es algo del mundo moderno como diría Ulrich Beck: “Hace 

cien años no había paro, esto es un invento de finales del siglo XIX”). Este documento tiene como 

objetivo mostrar las dificultades en torno al empleo que enfrenta este grupo de edad. 
Palabras clave: Empleo. Mercado de trabajo. Desempleo. Desempleado. Proyectos sociales. 

Responsabilidades del gobierno. Diversidad. 

 

INTRODUCTION 

 

The main points to address are the difficulties faced by people over 40 years old in 

finding work and how the government could give incentives to organizations to employ these 

people. In the world of employment, workers find themselves out of a job for so long, and, in 

some cases, they cannot find anything for quite a long time. It is so upsetting and shocking to 

look around and see numbers of people - fathers, mothers, grandparents - struggling to get 

back into the market and nothing out there for them. How is it that a person with so much to 

offer professionally and personally stays jobless? Does the answer to this question lie with the 

government? Is the government to blame? Are the mature Unemployed not good enough to 

help develop even more businesses? How can this be?  Why does age appear to matter so 

much? Is being jobless after 40 a thing throughout the whole world?  

During this reflection, a few valuable points will be highlighted here, and they are 

important to be mentioned. A starting point is Lacerda, a writer who showed a certain concern 
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regarding the employment situation around the world and addressed his worries regarding it 

in his works. 

Today there are few countries that can afford not to face the enemy called 

unemployment. It already affects the lives of at least 180 million professionals 

around the world. If one includes those who work and earn less than 1 dollar a day, 

the number is 550 million. In Europe, unemployment is already endemic in countries 

like Spain and France. In the United States, with the economic slowdown since 

2001, it appears as a real threat. In Brazil, the rate has already hit 13% (LACERDA, 

2004). 

 

It is useful to quote the perceptions of Carla dos Santos, a Brazilian citizen, in relation 

to this problem faced not only in Brazil but in other countries too: “My childhood was 

brilliant and problems such as employment were far less important than my broken doll at that 

time. Growing up in an emergent country has taught me valuable lessons. I was able to notice 

what areas of the country worked and what areas did not. What helped too was the fact that 

my family was huge, l could pretty much see everything around me. One of the things I can 

remember clearly even now was my 47 years-old uncle who had been struggling to find a job 

'for years'. Yes, you read it right, he struggled for years and when he eventually got it, it was a 

minimum wage job. It was a proper miracle when he got that job, everyone could see in his 

face how happy he was even though it wasn’t the kind of job he had worked before. At last, 

he would be able to provide again after so long in the dark. And the same struggle l could see 

with others around me. Every time someone was let go the first thing that popped into my 

mind was 'again he/she will go through that dark phase'. The struggle is real and brutal, the 

difficulties, the humiliation and how upsetting this whole process can be for those ones 

looking to get back into the market. It can disrupt their lives completely. Draining their 

feelings with every rejection. The feeling of incapacity, affecting their self-esteem in a 

massive way”. 

An example of this viewpoint, in relation to the professional of 40 years and more, is 

the observation of Pastore (2001, p. 88):  

 

I have a neighbour of 54 years who was fired eighteen months ago. He had been a 

chief accountant at his place of work. He had had 400 employees under his tutelage 

and had been earning $3,500 a month. He was fired and could not get another 

accountant job because for a company to take him on would cost them seven 

thousand dollars. 

 

Ms Santos’ story above is “normal” in a country like Brazil. Unfortunately, a country 

which has a reputation for joy, samba, barbecues, parties and sunshine is also known for its 

profound inequality, with good people but with poor administration. In the words of Ulrich 

Beck, “Brazilian political discourse often has little to do with reality” and sees only “disorder 

of progress” (The Brave New World of Work, page 95). 

  Quite common in emergent countries is the system of temporary contracts. Basically, 

companies hire employees for periods of time and then once that period is over, they let them 

go. Just like that, as easy as it sounds. Usually, the length of these types of contracts are 3 

months, but it can be renewed for a few more. Still, the uncertainty regarding employment in 
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places like Brazil is immense. Companies there have no commitment towards their 

employees. And the laws do not help either.   

And here again, the same questions must be asked, and acceptable answers need to be 

found. Why are people over 40 are "not good enough"? Why does age appear to matter so 

much? Why is "Jobless over 40" a world-wide phenomenon? People over 40 can offer so 

much to businesses, they can be an asset to them, and they are out there being discarded like 

disposable items. And the most common excuses are: “They can be slow learners” or “They 

have spent too many years doing the same type of job, keeping them back and compromising 

their ability to learn new things” or “They can cost a lot to employers”. For Businesses, 

people are compared to machines, they can become obsolete.  Which is a real pity. Business 

certainly does not have the right approach towards their employees.  

What is crucial to emphasize here is how important companies are in the lives of their 

staff, they have big roles in their lives. “Companies” are people, they are the directors, the 

managers and the leaders; their main purpose is to develop their businesses, but they must 

turn their eyes to their workforce too. Both sides need to be working together to build a better 

place. People have a huge capacity to develop professionally even more with a little push 

from those who are going to benefit from their improvement. There is always a possibility to 

extract the best from people, it just needs to be worked on. Are companies ready to take this 

type of challenge? Investing in people can be a huge task, time consuming. It needs to have a 

substantial budget too and businesses might not be in a position to do so, or they simply do 

not want to. A fantastic idea is to bring the government into this scenario. What could the 

government be doing to help companies that are willing to invest in their people? They could 

pressure businesses to embrace their people; it is the government’s duty to help society, and 

countries which have this sort of support are succeeding in this arena. 

Things such as running social projects like the ones involving young people finding 

their first job or other projects involving the least employable people in society. These are 

some of the interesting ideas that go towards improving the level of employment in society. 

The government has to embrace and assist over 40s too. It is the government's responsibility 

to give these people a chance to get back into the market. It does not even need to place 

people on the same career path that they were before, but it is vital for them to be working 

again, to be providing for their families and to be learning new skills. As society understands 

it, the government has a sort of paternal side to it. It seems to be that the government is their 

parent in a way, and, just as there is always an obligation for us to obey its laws and live 

under its rules, so there is an expectation of care from it for us. That is how most parents 

behave, do they not? They show care and respect towards their children. So, what countries 

like Brazil need to develop is respect and care from the ones that they expect to have it from.  

It is also important to remember that job hunters need to be improving their skills all 

the time. There is the necessity to upgrade their professional knowledge. This is crucial for 

most sectors. But the problem for those who find themselves in the position of hunting for 

jobs is the lack of financial resources. They need to be able to keep boosting their expertise in 

order to have a competitive edge, but where is the money for them to do so? 

 

Minarelli (1995, p. 31) believes that such professionals should adjust themselves to 

the "new times" and not leave it as the responsibility of the employer. [...] 
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professionals who are honest and competent in their respective areas of work, but 

who are no longer in tune with the new times and end up entrusting the matters of 

their responsibility to third parties. They entrust their careers to the employer.  

 

Also, emergent countries like Brazil and others have a culture barrier which appears to 

make it extremely difficult for the country to invest in its people. On the other hand, countries 

like the UK invest and give assistance to people regardless of culture and creed.  In The UK 

there is a positivity, a sense of good will coming from everywhere that embraces people - 

embraces all ages, cultures, nationalities, races, and backgrounds.  This is what the UK has 

been doing for so many years and the results are clear to everyone. This paper has no 

intention of pointing a finger that one place is better or worse than another. However, there 

are some aspects of societies that should not be ignored. The UK is trying to give people 

chances and opportunities in life, and in some respects, it is succeeding. People can be better; 

they just need a little help from the ones who are supposed to be there for them. Layard, 

Nickell and Jackman’s comment unemployment is worth noting: 

  

As everybody knows, unemployment rates differ widely between occupations and 

between regions, as well as across age, race, and (sometimes) sex groups. The 

striking thing is how stable these differences are. In all countries, unskilled people 

have much higher unemployment rates than those with skills. Similarly, youths have 

higher rates than adults. (LAYARD, NICKELL and JACKMAN, 1991, p. 285). 

  

Some years ago, few companies in Brazil came up with initiatives that changed 

people’s lives, and which gave lots of people the hope of being able to engage again in the 

market. Those companies have begun employing people over 50 years old. They had a project 

in place trying to boost this particular market. And recently, two big companies have opened 

trainees’ vacancies for over 55’s too. Projects like these could become “the new normal” in 

society. This would give the government an opportunity to step up and give its contribution to 

society too; also, it would help individuals in their battle with the ghost called 

unemployment. Another good example to follow is that of South Africa. The government has 

implemented a tax benefit to industries who employ the least employable elements of that 

society and that has made a huge difference in people’s lives for sure. There is always a way 

to be better, to get better. However, is there the will to do so? In South Africa, the answer 

appears to be - yes. 

  

FINAL CONSIDERATIONS 

  

Coming back to the over 40s, they have huge potential in terms of contributing to 

companies, and their professional and personal experiences in life are so useful and have to be 

utilized. They can offer so much: stability, maturity, life experience, diversity and so much 

more. Thinking about stability, which companies do not look for stability in their employees? 

All of them. And further, those in this mature age group usually have a different attitude in 

relation to their colleagues - without a doubt they have a more human touch, their years of 
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experience offering that sense of security, that sense of stability. They offer maturity. They 

are people who are mature enough to understand the companies’ needs. They are reliable. 

They are mentally stable persons, who will bring their skills to the business. There are two 

other important personality traits that should be mentioned too, which are life experience and 

diversity. Experience in life - that could be on two levels, either the professional or the 

personal. Both experiences can contribute to the way they speak to people or even to the way 

they teach others. Over 40s can have a different approach towards people too, they can deal 

with different attitudes in the workplace, for example pointing the correct way to behave in 

any given situation. Diversity is also a very important particularity in this conversation. 

Countries like the UK embrace diversity, embrace immigration, embrace different people, 

ideas, cultures and backgrounds; showing diversity in the same place can enrich the economic 

output of the country. 
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EMPLOYMENT CRISIS 

CRISE DE EMPREGO 

CRISIS DE EMPLEO 

Tatiane Pereira dos Santos Hawes 

HAWES, Tatiane Pereira dos Santos. Employment crisis. Revista International Integralize Scientific. 

Ed.04, n.1, p. 13-18, Outubro/2021. ISSN/2675-5203 
 

ABSTRACT 

The objective of this essay is to highlight some of the problems and difficulties regarding employment 
facing in the UK at the moment, especially after these two major events, Brexit and the Covid 

Pandemic. The UK will need to get used to living in a world post-covid and post-Brexit, where 

everything is so uncertain. Employment in some sectors is one of the problems facing countries around 
the world, and it was thought that the shortage of jobs would be the problem in this new era. However, 

the UK is facing a huge problem regarding the shortage of staff that traditionally would be filled by 

non-UK workers.   
Keywords: Employment. Job Market. Unemployment. The Covid Pandemic. Brexit. Shortage of 

Staff. 

  

RESUMO 
O objetivo deste artigo é destacar alguns dos problemas e dificuldades em relação ao emprego que o 

Reino Unido está enfrentando no momento, especialmente após estes dois grandes eventos, o Brexit e 

a pandemia do Covid. O Reino Unido precisará se acostumar a viver em um mundo pós Covid e pós 
Brexit, onde tudo é tão incerto. O emprego em alguns setores é um dos problemas que os países ao 

redor do mundo estão enfrentando, e se pensava que a escassez de empregos seria o problema nesta 

nova era. No entanto, o Reino Unido está enfrentando um grande problema em relação à falta de 
pessoas para preencher as vagas de trabalho, que tradicionalmente seriam preenchidas por 

trabalhadores de fora do Reino Unido (trabalhadores Europeus por exemplo). 

Palavras-chave: Emprego. Mercado de Trabalho. Desemprego. Pandemia do Covid. Brexit. Escassez 

de trabalhadores. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo de este ensayo es resaltar algunos de los problemas y dificultades con respecto al empleo 

que enfrenta el Reino Unido en este momento, especialmente después de estos dos grandes eventos, 

Brexit y la pandemia de Covid. El Reino Unido tendrá que acostumbrarse a vivir en un mundo post-

covid y post-Brexit, donde todo es tan incierto. El empleo en algunos sectores es uno de los problemas 

que enfrentan los países de todo el mundo, y se pensó que la escasez de puestos de trabajo sería el 

problema en esta nueva era. Sin embargo, el Reino Unido se enfrenta a un gran problema con respecto 

a la escasez de personal que tradicionalmente sería cubierto por trabajadores no británicos. 

Palabras clave: Empleo. Mercado de trabajo. Desempleo. La pandemia de Covid. Brexit. Escasez de 

personal. 

 

INTRODUCTION 

 

The UK is going through the biggest shortage in candidates in decades and the reasons 

behind it are known, with some blaming recent events, such as Brexit and the Covid 

pandemic. Throughout Brexit, discussions about the labour market were an important part of 

the whole process - plans were going to be put in place, and studies were carried out in order 

to prepare the country for the transition and for the post- Brexit consequences too. However, 
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no one really knew how Brexit would affect the economy. And to make matters worse, the 

covid pandemic hit at the same time.  

At this point in time the UK is going through its biggest shortage of candidates in 

decades. One of the predictions made has been around the shortage of workers in sectors such 

as hospitality which has been struggling to employ and retain existing chefs.  Kate Shoesmith, 

Deputy Chief Executive of Recruitment and Employment Confederation (REC), in a BBC 

News interview with Robert Plummer on 11th June 2021, observed that “there is an estimated 

shortfall of 30,000 large goods vehicle drivers in the UK”. 

To add to an existing problem, Covid happened, and the shortfall in these sectors is 

now getting even higher. It is this combination of factors that is the real indicator as to the 

shortfall cause. With the pandemic under control and the government giving people more 

freedom, the UK economy has started to grow again, and the demand for staff is getting 

higher. Some sectors are feeling the pressure more than others. Within the hospitality sector, 

for example, restaurants in particular have been struggling for quite some time, and now the 

crisis has intensified their problems. On the 15th July 2021 Sarah Bridge from the Financial 

Mail on Sunday wrote an article quoting Ms Shoesmith as saying: 

  
There was a shortage of chefs even before the pandemic". But during lockdown, 
Bridge writes, many people sought out other kinds of work and are now reluctant to 

return to the "quite brutal" culture of long hours and night work. They've transferred 

to other sectors where they can work during the day, have proper breaks and more 

time with their family. 

  

What Ms Shoesmith says is the reality for workers in this sector. However, there are 

other issues that need to be added to the package of problems. These include: zero hour 

contracts, the huge demands now being made on current staff, and the challenges presenting 

themselves to new staff. At the moment in the UK there are a number of employment 

contracts. Zero Hours is a type of contract in which the employer does not guarantee a 

specific number of hours to the employee, and it is up to the employee to accept its terms or 

not. However, regardless of how many hours that employee works, he or she needs to get paid 

at least the National Minimum Wage, according to the UK law. The problem with this type of 

contract is that there is no stability for these employees and most of them try to avoid it and 

look elsewhere for a more permanent or stable opportunity, making this type of job even more 

unattractive to the employees. 

Another problem raised is the expectation on the current staff that they work more 

hours and harder to make up for the lack of staff. It is interesting to note that among 

companies that pay annual salaries rather than hourly rates to their employees, there are some 

that expect them to work more than their usual working hours without any extra pay. Senior 

managers seem simply to accept this extra work put into the company without any discussion 

around extra momentary payment for overtime. This is of course the old Victorian idea of 

productivity - employees needing to show productivity at all costs, and many having to leave 

their personal lives behind to be able to do a job that might need other bodies to be complete. 

On the other hand, demands are being made on senior managers too. Sometimes they 

need to do extra work to accommodate the new recruiters while they are learning, but usually 

these new hires are either unable to perform to the company's standard, or simply leave.  In 
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the first instance, young workers do not have any experience and there is increased pressure 

for them to be proactive and to learn more quickly. Are they getting the support they need at 

college and in the workplace? It is a difficult question to answer as quite often the leaders are 

so busy with the workload that they simply do not have the time to dedicate to adequate 

training. 

Currently the unemployment rate is high, and yet at the same time there is a shortage 

of staff. Is this because the work conditions offered to some of these people are not up to their 

standard or is there a huge expectation from themselves that is not being achieved? Given the 

Covid restrictions, have people got used to staying at home? Or have they, perhaps, decided to 

retire permanently? Has the UK created a benefit culture on the back of Covid? Or are people, 

in fact, not well enough to go back to work?   

Quite often looking for the “dream job” is their aim in life and sometimes the dream 

gets more and more difficult. Some individuals keep looking for the perfect job or what they 

consider to be perfect and the wait can be long - meaning that he or she would be unemployed 

for a long period of time, spending their savings or applying for some sort of benefits until 

they eventually realise that what it was a priority has became not a priority anymore and 

reality finally hits home. 

The Furlough Scheme started early in 2020. It was the perfect solution for the whole 

country at the time. It helped to secure jobs and incomes. But it also brought under the 

spotlight the thorny subject commonly called "Benefits Culture”. Some people might have got 

used to staying at home either because they have been struggling with mental health issues or 

simply they do not really want to go back to work. 

The pandemic helped to intensify these health issues at the workplace too. This 

is something that is quite difficult in our modern society to discuss openly. It is seen as too 

personal. But it is a problem being faced by so many people around the world and the UK is 

not exempt. Nowadays there are a number of illnesses that come from mental health problems 

that, compared to decades ago, no-one really understood or were aware of. Or course, for so 

many of these people, the struggles are still fresh. Thankfully this is a subject that is getting 

more and more visibility- and help. And this means that people with mental health issues such 

as depreciation, anxiety, phobias, paranoia, bipolar disorder and many more, have been 

speaking openly about their problems and so many of them are starting to get the help they 

need. With the pandemic all those feelings appear to have worsened. Furthermore, all their 

financial and health worries have added to their losses and have made it even harder for those 

individuals to get through the first year of the pandemic. Now that the UK has managed to get 

through it that first year, the question being raised is how will these people be comfortable 

enough to go back to the “normal”?  Would it ever be normal again for them or for society? 

For those who do not have any health conditions to deal with it is a matter of time to be back 

into a normal scenario, but for those who are experiencing issues like these ones it is going to 

be much harder. And for some - quite impossible. Indeed, the shortage of staff may be a 

reflection that some of these individuals who were working before do not now feel themselves 

safe enough to return to work. And they cannot be blamed - they find themselves in an 

extremely difficult position with little hope and sometimes no-one to turn to.  

Addressing this situation, some companies in the UK are offering support for those 

individuals struggling with their mental health. There are programmes designed to reach this 
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sector and sometimes medical treatment is offered too. Of course, there is help through the 

private sector, and for those who cannot afford this type of treatment there is the possibility of 

going through the most common channel - contacting NHS surgeries for appointments. 

According to the UK government, individuals who are on low income can claim for 

financial support, and there are different types of benefit available to the public, depending on 

circumstance. The government also helps with things like finding a job, managing debts and 

getting people ready for interviews for example. It includes support for disable individuals 

and with other health conditions too. There are a number of benefits available for British and 

Non-British citizens who live in the UK, and the people who might be in need should be 

claiming it. In theory that is what should be happening, although in reality some people use 

the system because they do not want to return to the job market. It does not mean that the 

government pays for everything, it just helps people to survive. This is more than enough for 

some; happy to get a little support from the government, they are able simply to live and carry 

on their lives. There is no ambition for some of them to do something better in life, to have a 

career or to be independent from the system. How strange that this lifestyle - chosen by some 

but not everyone - can pass down through the generations - parents who were claiming 

benefits in the past passing it on to their children. Could this be what is called a Benefits 

Culture? 

There is always hope that the government will be able to identify who is abusing the 

system and support only those in need. Living with this sort of help is far from ideal, it can be 

uncertain and frustrating but for some individuals that is the only way they are able to manage 

to provide for their families and themselves. 

There are always people who are willing to be better and do more for themselves and 

consequently make their country better. Others are happy to be in their little bubble with little 

expectation for any changes in life. That is what society is all about. Different people and 

different ideas and when these ideas come together it is possible to make a better place to live. 

Coming back to the lack of staff in some sectors, what can also be happening is that in 

the past some of these vacancies were filled by people who decided to carry on working after 

retirement either because they needed the extra cash or they needed to be occupied. Since the 

pandemic started, the fear of catching a potentially deadly disease was far more important 

than the reason in the first place they kept working and they decided to retire for good. 

So, there are numerous reasons why the shortage of staff is happening now and it is up 

to the government and companies to try to minimize or fix this problem in the economy. 

Companies play a huge part in the economy and they are key to managing this problem.  On 

28th June 2021, Lord Bilimoria, addressing the CBI, noted "Business and government 

together can solve this shortage. And if we do, I have every confidence this could be the best 

decade yet for the UK economy.”  

Since the pandemic hit the world, companies have been forced to let their staff work 

from home. It was the only solution to make sure people were going to be safe. This new style 

has worked, and now a number of these companies are trying to listen to their staff and their 

preferences. This has led to the decision of many companies to implement hybrid working 

patterns. Others have decided that 'WFH' is the future. Indeed, for some people this decision 

meant that they could improve their well-being.  As a consequence of no commute, having 

proper lunches at home, spending more time with their loved ones, there is an 
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overall improvement in their lives. At the moment changes like these are really important, 

mainly because companies are going through a very difficult time with employment issues; 

they need to think outside of the box, and work a little bit harder and improve their benefits 

package to attract the right candidates-  and the good ones too.  

Of course, this is not the case for the hospitality sector. Employees cannot work from 

home. In this case, making changes in their working hours, giving staff regular shift patterns 

and better contracts for starters, should be considered.  There is a need to attract people, and 

employers will need to compromise in some way shape or form. 

Another benefit adopted by some employers is giving their staff support in their 

studies. Fees in the UK can be extremely high. By doing so, employers might attract the right 

candidates to the job. In Scotland students who are studying towards a degree are exempt 

from their fees. In England, however, they are not. Therefore, this idea of supporting your 

staff can be quite handy for individuals willing to start or carry on their studies, and this 

would benefit the company in the long run. 

The shortage of staff might be related to employees who might have gone back to their 

home countries. They have not returned to the UK subsequently, and with Brexit they are 

unlikely to come back. For some reason these non-UK workers have decided to stay away, 

and so many jobs have not been filled yet. For this reason, there is a need to train Britons to 

do jobs that were previously done by non-UK workers. Training youngsters to enter into the 

job market especially in areas that are in shortage is the key, and for that to happen the jobs 

need to be attractive to them. This is where the government and companies could potentially 

be involved - with offering support, and other benefits being added at a later date.  

 

 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 

An excellent idea for companies is to accept the fact that employees with years of 

experience may no longer be available in the market, and with the economy growing so fast, 

the pressure is on the current staff to do more and more. There is a great opportunity out there 

which relies on giving young people a chance to enter into the job market and to be guided 

and shaped in what the company wants them to be. Some of these young people have decided 

not to pursue their studies and if they are not at University working towards a degree and a 

career in the future, they need to be employed, learning a skill, making a living and 

contributing to the economy too. Of course, these youngsters are not ready to be working 

straight away, some of them are immature but they have the ability to learn, they can be 

taught and trained. A well thought out programme needs to be put in place now for the future 

of the British economy; the government and companies are responsible for that marriage to 

work and to last. Everyone says that “Youth is the Future”, but if this is true, why is society 

not preparing for the future? Why is it failing to train young builders, plumbers, lawyers, 

doctors, electricians and many more? The future needs to be thought about now, not in years 

to come. 



 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
18 

This scenario could be blamed on the effects of Post-Brexit and Post-Covid, who is to 

say? Who is right or wrong? The important thing here is that the UK will need to find 

solutions for this crisis before things get even worse. 
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RESUMO 
Diante da situação caótica que se encontra o mundo, onde as pessoas estão sendo alijadas de suas 

vidas, literalmente tendo suas vidas bloqueadas por uma praga biológica, torna-se necessário discutir a 
ação do homem sobre o planeta, ou seja, a relação que os seres humanos estabelecem consigo mesmo 

e os demais seres viventes. Tendo em vista estas considerações, é que a filosofia Kant se torna 

importante. O objetivo deste texto foi descrever duas categorias da filosofia kantiana a epistemologia e 
a axiologia, e a importância desta última para os dias atuais. De uma forma geral constatou-se que 

Kant, através de sua filosofia, pode oferecer outra relação do homem com outros seres humanos e com 

a natureza, pois o conceito do dever, ou seja, o do imperativo categórico kantiano permite um 

reposicionar do ser humano diante de sua realidade e, consequentemente, uma crítica e uma negação à 
instrumentalidade do sistema, que reduz a todos a meros objetos. 
Palavras-Chave: Kant. Imperativo Categórico. Dever. RazãoInstrumental 

 
ABSTRACT 
Given the chaotic situation that the world is in where people are being thrown out of their lives, 

literally having their lives blocked by a biological plague, it becomes necessary to discuss the action of 

man on the planet, that is, the relationship that human beings establish with themselves and other 
living beings. In view of these considerations, it is the Kant philosophy that becomes important. The 

aim of this text was to describe two categories of Kantian philosophy, epistemology and axiology, and 

the importance of the latter for the present day. In general, it was found that Kant, through his 
philosophy, can offer another relationship between man and other human beings and with nature, as 

the concept of duty, that is, the Kantian categorical imperative allows a repositioning of being human 

face of its reality and, consequently, a criticism and a denial of the instrumentality of the system, 
which reduces everyone to mere objects. 
Keywords: Kant. Categorical Imperative. To owe. Instrumental Reason. 

 
ABSTRACTO 

Dada la situación caótica en la que se encuentra el mundo donde las personas están siendo expulsadas 

de sus vidas, literalmente teniendo sus vidas bloqueadas por una plaga biológica, se hace necesario 

discutir la acción del hombre en el planeta, es decir, la relación que los seres humanos tienen. 

establecerse consigo mismos y con otros seres vivos. En vista de estas consideraciones, es la filosofía 

de Kant la que se vuelve importante. El objetivo de este texto fue describir dos categorías de la 

filosofía kantiana, la epistemología y la axiología, y la importancia de esta última en la actualidad. En 

general, se encontró que Kant, a través de su filosofía, puede ofrecer otra relación entre el hombre y 

los demás seres humanos y con la naturaleza, ya que el concepto de deber, es decir, el imperativo 

categórico kantiano permite un reposicionamiento del ser humano frente a su realidad. y, en 

consecuencia, una crítica y una negación de la instrumentalidad del sistema, que reduce a todos a 

meros objetos. 

Palabras clave: Kant. Imperativo categórico. Debe. Razón instrumental. 
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INTRODUÇÃO 

 O planeta Terra está atravessando uma crise sem precedentes em sua história. Esta crise abala 

o que Guattari (2001) denominou em seu texto As Três Ecologias como os três 

registros ecológicos: o homem em sua subjetividade, em suas relações sociais e a natureza. 

Não restam dúvidas que esta crise é produto, principalmente, da relação que o homem 

estabelece com o Todo, pois todo seu posicionar diante da realidade concreta, ou seja, diante 

da vida é resultado de uma concepção de mundo (ontologia), de homem (antropologia), de 

método (epistemologia) e de valor (axiologia). 

Neste sentido, todos os homens quando se posicionam no mundo carregam consigo estes 

princípios básicos. Todos são filósofos, como enfatizou Gramsci e como afirmou Heidegger 

(2009) em seu texto Introdução à Filosofia: 

  
A questão é que não estamos de forma alguma “fora” da filosofia; e isso não porque, 

por exemplo, talvez, tenhamos certa bagagem de conhecimento sobre a filosofia. 

Mesmo que não saibamos expressamente nada sobre a filosofia, já estamos na 
filosofia porque a filosofia está em nós e nos pertence; e, em verdade, no sentido de 

que já sempre filosofamos. Filosofamos mesmo quando não sabemos nada sobre 

isso, mesmo quando não “façamos filosofia”. Não filosofamos apenas uma vez por 

outra, mas de modo constante e necessário porquanto existimos como 

homem.  como homem significa filosofar (HEIDEGGER, 2009, p. 4). 

Assim, com base em nosso posicionar, estamos levando o mundo a um colapso 

ambiental. Estamos destruindo os ecossistemas da Terra, dos quais dependem todas as 

espécies do planeta, inclusive nós seres humanos. Os corais estão sofrendo um processo 

denominado de branqueamento, cujo resultado implica em sua morte, eles que são 

importantíssimos para o ambiente marinho. Há várias áreas no oceano que já estão mortas. 

Diga-se de passagem, os oceanos é que produzem 80% do oxigênio que respiramos. As 

abelhas estão sumindo, em decorrência da aplicação maciça de agrotóxicos em todo o globo. 

Elas que desempenham a função de polinização. O que será das plantas cultivadas sem as 

abelhas? O que serão de nós seres humanos e demais espécies sem elas? O aquecimento 

global está aí, intensificando os fenômenos extremos, que interferem negativamente na vida 

de todos e que contribuem para a acentuação da degradação dos ecossistemas dos quais como 

disse todas as espécies dependem, inclusive o ser humano (CHADDAD, 2020). 

Nossa prepotência e ganância diante do que tudo que resplandece vida vem destruindo 

o planeta. Vem, de antemão, determinando o nosso fim e das demais espécies. Tudo está 

sendo degradado, corrompido e destruído pelo espírito humano, como previu Leonardo da 

Vinci, ainda no século XVI, em um texto profético:  

  
Nada haverá na terra. Limite algum haverá para a maldade deles, que com sua 

selvageria irão derrubar as grandes árvores das florestas da terra. Depois de 

saciados, nutrirão o desejo de espalhar a guerra e a devastação não importa contra 

quem ou contra o quê, desde que tenha vida. Nada haverá na terra, no subsolo, na 

água, que não será perseguido, desolado, corrompido e transferido de um país para o 
outro (MORAIS, 1993, p. 7). 
  

Vejo como os animais são tratados em todo mundo, produto do trilhar histórico da 

humanidade pelo planeta e, principalmente, da visão de mundo cartesiana []. Na China, os 

ursos passam a vida inteira em pequenas celas, nas indústrias de bílis, conhecidas também 
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como fazendas de bílis, muitas vezes, morrem por fome. O sofrimento deles é intenso, o 

método é invasivo, e ninguém se pronuncia contra este atentado à vida (CHADDAD, 2020).  

Como Adorno e Horkheimer (1999) pontuam em seu texto O Conceito de 

Esclarecimento que os animais não possuem qualquer representatividade, são apenas espécies 

materiais (ADORNO; HORKHEIMER, 1999). 

Neste sentido, podemos ver que o mundo deu razão à Descartes (2001). Este filósofo 

inatista [] contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência, mas seu viés filosófico 

antropocêntrico foi determinante para uma Weltanschauung [] queacentuou, sobretudo a 

degradação ambiental vigente, como afirma Kundera (1995). Isto fica evidente quando ele, 

Descartes, na parte V do Discurso do Método, compara a natureza e os animais a máquinas 

animadas:  

  
Assim, o que fazem melhor do que nós não prova, em absoluto, que tenham espírito, 

pois, se assim fosse, tê-lo-iam muito mais do que nós e procederiam melhor em 

tudo. Mas, isso antes prova que eles não possuem espírito algum, e que a natureza é 

que age neles de acordo com a disposição dos seus órgãos, da mesma forma por que 

um relógio, sendo composto exclusivamente por rodas e molas, pode contar as horas 

e medir o tempo mais exatamente do que nós, malgrado toda nossa prudência 

(DESCARTES, 2001, p. 58). 

  
Hoje estamos atravessando uma crise sanitária, biológica, um vírus, um organismo 

acelular, bloqueou a vida de todos os seres humanos. Tornou a vida de todos um caos! Muitas 

pessoas morreram em todo o mundo, perderam seus empregos, foram alijadas de suas vidas. 

Tudo isso provocado pela prepotência, pelo descaso humano diante de tudo que resplandece 

vida, diante da natureza. O avesso da estética, a destruição do planeta e a autodestruição dos 

seres humanos, que dependem dos ecossistemas. Conforme pontua Chaddad (2020): 

  
O homem devido sua ação no globo, sua prepotência diante de tudo que resplandece 

vida, está sofrendo com um vírus, que é um organismo acelular. Um vírus está 

fazendo com que todos fiquem em suas casas. Bloqueou a nossa existência, uma 

existência há muito corrompida e artificial, produzida. Tudo indica que este vírus 

começou nos mercados molhados da China, aonde os animais são sacrificados 

violentamente. Aliás, os seres humanos transformaram a vida dos animais em um 

inferno na Terra. Reflexo de uma percepção de mundo, de homem, de método e de 

valor, que não mais oferece respostas a nossa vida e das demais espécies que 
compõem este planeta. Esta visão de mundo penetrou em todas as áreas do planeta. 

Nada, mas nada mesmo escapa a esta visão de mundo, que, praticamente, nunca 

forneceu uma interação e integração entre o homem e a natureza, apenas a vê como 

um objeto de utilidade (CHADDAD, 2020, p. 45). 

  
Na verdade, todo este estado de coisas é produto de uma razão que hipertrofiou seus 

meios e o irracional tornou-se seu fim. Implantou no mundo um processo em que o mundo foi 

transformado em uma grande equação matemática, em que tudo foi e é regido pelo 

pragmatismo, aonde o espírito apolíneo foi exacerbado, a exacerbação da causa formal e 

causa eficiente []. Isto tudo provocou o que os integrantes da Escola de Frankfurt 

denominaram como Razão Instrumental, o que Horkheimer (2010) retratou em seu texto 

denominado: O Eclipse da Razão [].  

Diante do exposto acima, em que há a possibilidade de um colapso ambiental iminente é 

que a filosofia de Immanuel Kant vem trazer alguns subsídios para se pensar a relação que os 
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homens estabelecem com os outros homens e com a natureza, principalmente, em um 

momento em que a razão objetiva se encontra petrificada pelo pragmatismo. Retomar Kant e 

seu apreço pelo conhecimento e pelo como se conhece, bem como pela liberdade de escolha, 

aonde o ser humano torna-se o juiz do mundo através do imperativo categórico se à primeira 

vista aparenta ingenuidade, uma impossibilidade segundo Nietzsche, em um segundo 

momento, mostra-se como um dos únicos caminhos possíveis para a humanidade restabelecer 

a razão objetiva e interromper a realidade unidimensional, aonde o pragmatismo e a 

instrumentalização da realidade tomaram a dianteira da história.      

Kant viveu em Konigsberg, cidade Prussiana, sua vida toda. Faleceu aos 79 anos em 

1804. Foi professor universitário. Não se casou e nunca teve filhos. Ficou impressionado pela 

obra de Hume e tinha admiração por Jean Jacques Rousseau, outro iluminista, que escreveu 

obras importantes [] e que influenciou historicamente, sobremaneira, a vida de todos até os 

nossos dias. Ele investigou o ser humano, o espírito humano, procurando seus fundamentos 

últimos, necessários e universais. Os dois grandes temas que, sobretudo, marcaram sua 

carreira como filósofo foram: o conhecimento e a moral (CHAUÍ, 1999).  

Segundo Benda (1965), Kant foi criado pelos seus pais em uma atmosfera petista, que 

constituía uma reação ao protestantismo dogmático. O pietismo realçava o valor da exaltação 

do espírito e confiança nas boas intenções mais do que ciência teológica. Quando estudante na 

Universidade de Konigsberg mostrou nítida preferência pelos estudos de latim, porque os 

romanos haviam cultuado o dever e a disciplina. Gostava muito de citar os seguintes versos de 

Juvenal []: 

“Summum crede nefas animam proeferre pudori et propter vitamvivendi perdere causas” 

(BENDA, 1965, p. 12).  

Neste sentido, este texto busca construir um pequeno esboço a respeito da filosofia deste 

iluminista, que apesar de tudo acreditava na razão como forma do homem se posicionar no 

mundo. Buscará analisar e refletir sobre estas duas vertentes e/ou categorias [] de sua obra, que 

se entrelaçam mutuamente: a sua epistemologia (método de conhecimento) e a sua axiologia 

(o seu conjunto de valores). 

 
CATEGORIAS KANTIANAS 

  

A EPISTEMOLOGIA 

  

Em se tratando do conhecimento (episteme) [], Chauí (1999) afirma que Kant foi 

despertado do sono dogmático metafísico por Hume. Kant demoliu a intenção metafísica, o 

dogmatismo de produzir verdades últimas sobre todas as coisas, sobre tudo, provocando o que 

ficou conhecida como a Revolução Copernicana [] na filosofia. Examinou a razão.  

Segundo Figueiredo (2010), a Crítica da Razão Pura carrega duas questões básicas, de 

um lado a ironia em relação ao conhecimento metafísico, geral, de todas as coisas e, de outro 

lado, a consideração pela metafísica expressa no poderio da razão, a vocação de todos os 

homens. Ela, a Crítica, coloca a razão no centro da análise e afirma que esta não pode 

conhecer a realidade em si, apenas o que as categorias do entendimento permitem. Ou seja, 

Kant aqui se revela um pessimista. Toda esperança revelada por Kant na Dissertação de 

1770 [], cai agora por terra: 
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Com base no viés idealista, a Crítica [] irá mostrar que nosso saber sobre a natureza, 

longe de coincidir com a verdade absoluta sobre as coisas, é todo ele travejado por 

elementos inscritos na nossa faculdade de conhecer, cuja estrutura antecede a 

experiência e determina os parâmetros no interior dos quais ela se torna possível 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 9). 

  
A questão não está mais em saber se a realidade é o centro do processo de 

conhecimento, se ela é racional ou não, conforme propunham os empiristas [] e inatistas []. 

Kant questionou a razão. Segundo Figueiredo (2010), a razão na Crítica mede agora a sua 

distância em relação às coisas. A razão não pode conhecer a realidade em si [] das coisas:  

  
Na Crítica, a razão ocupa-se apenas de si mesma, toma distância de si para 

apreender-se na totalidade de suas funções. Essa ocupação é uma “reflexão” também 

no sentido de que comporta uma mudança radical de atitude por parte do leitor de 

Kant, semelhante à autocrítica que deu ao autor ocasião e autoridade para escrever 

seu livro (FIGUEIREDO, 2010, p. 8). 

  
Desta forma, ele colocou a razão no centro do processo de conhecimento como já 

afirmado – causou a revolução copernicana na filosofia - conforme afirma Chauí (1995): 

  
Em lugar de, primeiro e antes de tudo, estudar o que é a própria razão e indagar o 

que ela pode e o que não pode conhecer o que é a experiência e o que ela pode e não 

pode conhecer; em preferiram começar dizendo o que a realidade é, afirmando que 
ela é racional e que, por isso, pode ser inteiramente conhecida pelas ideias da razão. 

Colocaram a realidade exterior ou os objetos do conhecimento no centro e fizeram a 

razão, ou o sujeito do conhecimento, girar em torno deles. Façamos, pois, uma 

revolução copernicana em filosofia: em vez de colocar no centro a realidade objetiva 

ou os objetos do conhecimento, dizendo que são racionais e que podem ser 

conhecidos tais como são em si mesmos, comecemos colocando no centro a própria 

razão (CHAUÍ, 1995, p. 77). 

  
Segundo Figueiredo (2010), a Revolução Copernicana na filosofia provocada pela 

Crítica, pautou-se em três pontos principais: A Estética Transcendental []; a Analítica 

Transcendental e a Dialética Transcendental. É necessário ressaltar, mais uma vez, que a esta 

revolução, que colocou a razão no centro do processo de análise derrubou as pretensões 

metafísicas que afirmavam que tudo era passível de conhecimento pela razão. Assim, seguem 

as descrições sobre estes três pontos principais da Crítica, onde a razão passa agora a ser 

analisada. 

 
A ESTÉTICA TRANSCENDENTAL 

 Nesta parte da Crítica, Kant irá trabalhar a questão de como “percebemos” a realidade 

externa. A ontologia metafísica acreditava que a constituição do mundo poderia ser conhecida 

pelo pensamento. Haveria assim, uma correlação, uma homogeneidade entre o discurso e o 

mundo. Conforme a metafísica tudo que existia no mundo seria passível de conhecimento. O 

homem criado por Deus, espelho das perfeições divinas reconheceria na natureza a ordem 

todas as coisas criadas.  

Por sua vez, a Estética Transcendental postula que o modo como somos afetados pelas 

coisas é relevante para o ato de conhecer, pois em um de seus pontos principais afirma a 
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irredutibilidade entre o sensível e o inteligível. Ou seja, para Kant só há conhecimento onde 

houver determinação. O que se entende por determinação? A intuição - a maneira como 

percebemos os objetos sensíveis - e o conceito. Kant aqui nega o emprego de conceitos puros 

do entendimento. Para ele, o importante, nesta parte da Crítica, é como algo é dado na 

sensibilidade. Conforme Figueiredo (2010): 

  
De fato, um dos pilares da epistemologia crítica reside na descoberta da 

irredutibilidade entre o sensível e o intelectual, intuição e conceito, assim como 

sensibilidade e entendimento, distinguem-se entre si não pelo grau de clareza ou 
distinção das representações, mas pela natureza (intuitiva ou discursiva) do modo de 

representar em pauta. A representação intuitiva é sempre representação imediata de 

um objeto, sob as formas do espaço e tempo. A representação discursiva, ao 

contrário, tem de aplicar-se a intuições a fim de tornar-se objetiva. Daí que se ater à 

análise lógico-discursiva dos conceitos, como fazia a metafísica clássica, é ignorar 

que o conhecimento também concerne a um dado que é exterior ao pensamento 

puro, representado pelo modo como os objetos nos afetam. Disso se segue que a 

exterioridade ao pensamento já não equivale às coisas mesmas, mas, ao como 

elas, aparecem à nossa intuição sensível. O conhecimento argumenta Kant, resulta 

de uma atividade do entendimento sobre os fenômenos dados à nossa intuição 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 34). 

  
A nossa intuição capta a aparência: Erscheinung. Ela se subdivide em matéria e forma. 

A matéria está ligada a sensação e a forma permite organizar a multiplicidade das sensações 

em certas relações. Segundo Chauí (1995): “A matéria está ligada aos conteúdos fornecidos 

pela experiência. E a razão irá fornecer a forma (universal e necessária) do conhecimento” 

(CHAUÍ, 1995, p.78). É necessário salientar que a forma é dada a priori na mente. Segundo 

Figueiredo (2010): 

  
A forma sob a qual se encontra toda a matéria dada pelos sentidos é a forma pura das 

intuições sensíveis em geral. Ela é dupla: espacial e temporal. Isto é: toda percepção 

é organizada sob as formas da espacialidade ou da sucessão temporal, a 

representação de qualquer objeto dos sentidos sendo, nessa medida, representação de 

algo dado no espaço ou no tempo, as duas formas puras da intuição (FIGUEIREDO, 

2010, p. 30). 

  
Conforme Chauí (1995), para Kant a forma é o que nos permite ter as percepções. Sem 

ela, seria impossível conhecer. Ela organiza o conhecimento no espaço e no tempo. Estes são 

formas a priori de nossa razão: 

  
A forma da sensibilidade é o que nos permite ter percepções, isto é, a forma é aquilo 

sem o que não pode haver percepção, sem o que a percepção seria impossível. 

Percebemos todas as coisas como dotadas de figura, dimensões (altura, largura, 

comprimento), grandeza; ou seja, nós percebemos como realidades espaciais. Não 

interessa se cada um de nós vê cores de uma certa maneira, gosta mais de uma cor 
do que de outra, ouve sons de uma certa maneira, gosta mais de certos sons do que 

de outros, etc. O que importa é que nada pode ser percebido por nós se não possuir 

propriedades espaciais; por isso, o espaço não é algo percebido, mas é o que permite 

haver percepção (percebemos lugares, posições, situações, mas não percebemos o 

próprio espaço). Assim, o espaço é a forma a priori da sensibilidade e existe em 

nossa razão antes e sem a experiência (CHAUÍ, 1995, p. 79). 

  
Para Figueiredo (2010), a questão acima traz repercussões diretamente na 

epistemologia e na crítica ao dogmatismo, pois conhecer passa estar ligado a forma, que, por 
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sua vez, organiza as percepções conforme o espaço e o tempo.  Ou seja, epistemologicamente 

toda realidade depende de nossa estrutura da razão, que é a priori. Eis, então, o grande e duro 

golpe no dogmatismo. Desta forma, e, a partir disso, não conhecemos as coisas como elas se 

apresentam a nós, ou seja, não conhecemos a realidade em si. A realidade em si é intangível 

para nós. Não se pode, portanto, falar diretamente das coisas como postulava a dogmática 

metafísica: 

  
Ambas decorrem do fato de que espaço e tempo, por não corresponderem a nada 

real, mas serem formas da sensibilidade mediante as quais somos afetados por 

objetos, qualificam todo enunciado sobre a natureza como parte integrante de um 

discurso relativo, não às coisas como são em si mesmas, mas como nos aparecem. 
Eis-nos frente à célebre distinção entre fenômenos e coisa em si, sobre a qual Kant 

tanto fala no Prefácio à segunda edição da Crítica. Ao não atentar para esta 

distinção, a metafísica clássica descuidou da condição estática subjacente ao 

conhecimento. E foi esse descuido que levou o dogmatismo a acreditar que falava 

diretamente das coisas (FIGUEIREDO, 2010, p. 31). 
  

Neste sentido, Kant mostra que não podemos especular sobre a realidade como ela se 

apresenta a nós. Se assim agirmos, como faz o dogmatismo, a razão humana se tornaria 

contraditória, antinômica, pois, como se viu até aqui, a Crítica atribui limitações a nossa razão 

diante do sensível, não podemos conhecer como queria Leibniz, a realidade em si: “só 

podemos conhecer fenômenos” (FIGUEIREDO, 2010, p. 37). 

Assim, Kant epistemologicamente dá um duro golpe em todo pensamento dogmático [], 

ou seja, para ele, mais uma vez, a realidade torna-se impossível de ser conhecida, conhecemos 

apenas os fenômenos e não a realidade em si. Com isso, ele termina a Estética Transcendental 

e adentra na Analítica Transcendental. 

 
A ANALÍTICA TRANSCENDENTAL 

A Analítica Transcendental expõe os conceitos e os princípios mediante os quais um 

objeto em geral pode ser pensado por nós. Segundo Figueiredo (2010): 

  
O fato de pensar um objeto em geral seja diverso de determina-lo como objeto da 

experiência (pois, isso exige que o entendimento se aplique a sensibilidade) faz com 

que a lógica transcendental se dívida em duas partes. De um lado, partimos do 

composto que é o conhecimento e daí destacamos tudo o que nele se origina 

exclusivamente no entendimento. Deixam-se de fora, assim, as intuições e, com elas, 

tudo o que se reporta imediatamente ao objeto, a fim de examinar o que, graças à 

atividade sintetizante do entendimento, termina por se configurar como experiência 

articulada categoricamente, tão logo os conceitos se apliquem aos fenômenos [...] De 

outro lado, todavia, cabe também à lógica transcendental examinar o que ocorre com 
o pensamento puro, quando nos servimos dos conceitos e princípios do 

entendimento sozinhos, isto é, acima dos limites da experiência, única capaz de “nos 

fornece a matéria (objetos) à qual aqueles conceitos puros do entendimento podem 

ser aplicados (FIGUEIREDO, 2010, p. 37). 

  
Segundo Chauí (1999), a experiência (empiria) para Kant forneceria os conteúdos do 

conhecimento e a razão forneceria a forma – universal e necessária - que nada mais é que as 

categorias do entendimento. Estas são um conjunto de elementos anteriores e independentes 

da experiência, que organizam os conteúdos empíricos. Mas, mais que isso, existiria na razão 

as ideias razão, que seriam um ponto de fuga e que operam sobre os conceitos do 
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entendimento, tornando-os partes de um mesmo sistema de conhecimento. Sobre estas ideias 

falar-se-á mais à frente, no momento que se comentar a parte final da Crítica, A Dialética 

Transcendental. Kant (1999), caracteriza estes conhecimentos a priori: 

  
O que importa aqui é um traço pelo qual possamos distinguir de modo seguro um 

conhecimento puro de um empírico. Na verdade, a experiência nos ensina que algo é 

constituído deste ou daquele modo, mas não que possa ser diferente. Em primeiro 

lugar, portanto, se encontra uma proposição pensada ao mesmo tempo com sua 

necessidade, então ela é um juízo a priori; se, além disso, não é derivada senão de 

uma válida por sua vez como uma posição necessária, então ela é absolutamente a 

priori. Em segundo lugar, a experiência jamais dá aos seus juízos universalidade 

verdadeira ou rigorosa, mas somente suposta e comparativa (indução), de maneira 

que temos propriamente que dizer: tanto quanto percebemos até agora, não se 

encontra nenhuma exceção desta ou daquela regra. Portanto, se um juízo é pensado 

com universalidade rigorosa, isto é, de modo a não lhe ser permitida nenhuma 
exceção como possível, então não é derivado da experiência, mas vale 

absolutamente a priori (KANT, 1999, p. 54).   

  
Segundo Chaddad (2016), nesta passagem Kant diferencia um conhecimento puro de um 

conhecimento empírico. Para ele, um conhecimento puro ou a priori é aquele que atinge o 

plano da necessidade e universalidade, ou seja, aquele que não admite nenhuma exceção. 

Como, por exemplo, podem-se citar as Categorias do Entendimento. Isto o diferencia do 

conhecimento empírico. Ainda, conforme Chaddad (2016), em outra passagem da Crítica da 

Razão Pura, Kant (1999) afirma que temos estes conhecimentos, que são necessários e 

universais: 

  
Ora, é fácil mostra que no conhecimento humano realmente há tais juízos 
necessários e em sentido estrito universais, por conseguinte, puros e a priori. Caso se 

queira um exemplo das ciências, basta olhar todas as proposições da matemática; 

caso se queira um uso mais comum do entendimento, poderá servir a proposições de 

que toda mudança tem que ter uma causa [...] também se poderia demonstrar a 

imprescindibilidade de princípios puros e a priori para a possibilidade da experiência 

sem precisar de semelhantes exemplos para provar sua realidade em nosso 

conhecimento, portanto, de modo à priori. Pois de onde queira a própria experiência 

tirar sua certeza se todas as regras, segundo as quais progridem, fossem sempre 

empíricas e, portanto, contingentes? Por isso, dificilmente se pode deixar 

semelhantes regras valerem como primeiros princípios. Só que aqui podemos nos 

contentar de haver exposto como um fato o uso puro de nossa faculdade de 
conhecimento junto com suas características. Não apenas nos juízos, mas também 

nos conceitos revela-se uma origem a priori de alguns deles. Em vosso conceito de 

experiência de um corpo, renunciai aos poucos a tudo que é empírico: à cor, à dureza 

ou a maleabilidade, ao peso e mesmo à impermeabilidade, mesmo assim resta o 

espaço que ele (agora completamente desaparecido) ocupou e o qual não podeis 

suprimir (KANT, 1999, p. 55). 

  
Conforme Kant (1999), essas categorias do entendimento [], inerentes a nossa estrutura 

da razão, não permitiriam que conhecêssemos a realidade em si, apenas como a apreendemos 

por estas categorias. Ou seja, a realidade em si, era intangível para nós seres humanos. 

Impossível de ser objetivada. Como Chauí (1995) aponta: 

  
Em instante algum Kant admite que a realidade, em si mesma, é espacial, temporal, 

qualitativa, quantitativa, causal, etc. Isso seria regredir ao forno girando em torno do 

frango [e não ao contrário]. O que Kant afirma é que a razão e o sujeito do 
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conhecimento possuem essas estruturas para poder conhecer e que, por serem elas, 

universais e necessárias, o conhecimento é racional e verdadeiro para os seres 

humanos. É isso que a razão pode. O que ela não pode (e nisso inatistas e empiristas 

se enganaram) é supor que com suas estruturas passe a conhecer a realidade tal 

como esta é em si mesma (CHAUÍ, 1995, p. 79). 

   
Assim, a objetividade para Kant requer a junção entre intuição e conceito. Para ser 

objeto da experiência, tudo que percebemos, a multiplicidade dos sentidos, precisam ser 

julgadas, unificadas pelas categorias do entendimento, como, por exemplo, a unidade; a 

substância; a causa e o efeito. As categorias do entendimento, portanto, voltam-se para a 

sensibilidade, para a estética, pois sem este processo perdemos o único sentido de 

objetividade que temos. Não conhecemos a realidade, apenas o como ela se apresenta a nós, 

diverso do modo como queriam os dogmáticos ao olhar a natureza e as leis da causalidade. 

Neste sentido, conhecemos apenas o fenômeno. Conforme Figueiredo (2010): 

  
Contudo esta determinação só é possível na medida em que conceito e intuição, 
embora distinto entre si, possam ser reportados um ao outro. Somente ligados 

entendimento e sensibilidade podem determinar objetos em nós. É que a imaginação, 

definida por Kant como faculdade intermediária entre entendimento e sensibilidade, 

joga um papel crucial. Com efeito, à imaginação cabe determinar a priori a 

sensibilidade conforme as categorias, tarefa da qual ela se incumbe ao fornecer para 

cada uma delas um esquema, através do qual elas representam um objeto 

determinado. Sem os esquemas fornecidos pela imaginação, portanto, as categorias, 

sendo meras regras de síntese de uma intuição em geral, não poderiam determinar 

fenômenos em quantos objetos de experiência (FIGUEIREDO, 2010, p. 44).  

  
Segundo Figueiredo (2010) o esquema é que vai possibilitar a união entre a estética e as 

categorias, graças ao papel da imaginação, mediante a qual as categorias do entendimento 

determinam uma multiplicidade dada sob a forma do tempo. Sem esta determinação do 

tempo, realizada pela imaginação, as categorias seriam apenas formas de pensamento que não 

poderiam determinar ou conhecer os objetos da experiência, objetos da experiência e não a 

realidade em si. Assim, conhecemos apenas o fenômeno.  

Como se percebe na Crítica, Kant causa a derrocada de todo pensamento dogmático e/ou 

metafísico de Platão a Leibniz. Ou seja, nem tudo se resume a causalidade natural, conforme 

todo evento se inscreve como efeito de seu antecessor aonde enxergaríamos a certeza. Como 

se fosse uma grande cascata de eventos. Neste sentido, se realmente fosse assim, a liberdade 

moral, seria impossível. Assim, liberdade na Crítica é assegurada na medida em que a 

natureza não é natureza em si, mas a aplicação dos conteúdos do entendimento a realidade, a 

sensibilidade ou estética. Neste sentido, ganha importante o âmbito os inteligíveis, que 

configuram à esfera dos objetos simplesmente pensados pelo entendimento. Os inteligíveis 

são incognoscíveis, não podem ser pensados como objetos da experiência. Não é nem pode 

ser conhecimento. Figueiredo (2010) define o que são os inteligíveis: 

  
Uma esfera vazia, posto não admitir nenhuma determinação, mas sim nem por isso 

menos importante, pois limita do exterior o território das determinações que 

configuram o conjunto dos conhecimentos empíricos [...] Graças a ela, nos 

asseguramos de que não é necessário que tudo seja determinado por causas 

antecedentes. Assim, a liberdade, como ação que traz em si mesma sua causalidade, 

torna-se possível (FIGUEIREDO, 2010, p. 46). 
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Neste sentido, aqui o âmbito do pensamento é maior que o da determinação. O fatalismo 

e o materialismo empirista são refutados. O inteligível, portanto, não corresponde a nenhuma 

realidade determinada pelas categorias do entendimento ou conceitos puros. Está fora deste 

âmbito. Ele passa a ser considerado esfera da razão, que não pode ser julgado por nenhum 

saber positivo, como já enfatizado, ou seja, pelos conhecimentos a priori, inscritos nas 

categorias do entendimento. É do inteligível ou das ideias da razão que Kant vai se preocupar 

na última parte da Crítica, A Dialética Transcendental. 

 

 

A DIALÉTICA TRANSCENDENTAL 

  

Conforme Figueiredo (2010), na Dialética, Kant afirma que há uma grande diferença 

entre as ideias da razão das categorias do entendimento. As ideias da razão operam sobre os 

conceitos do entendimento e essa operação reside em ordená-los de modo a torná-los partes 

de um mesmo sistema de conhecimentos. As ideias da razão não têm conteúdo empírico. 

Estas são conceitos puros, produzidas pela razão que vão necessariamente dispensar os 

sentidos. Conceito de Deus, alma, mundo, liberdade, etc, que escapam das determinações das 

categorias do entendimento aplicadas na sensibilidade.  

Para Kant estes conceitos puros, as ideias da razão, não são conhecimentos, são falsos 

conhecimentos. Neste sentido, pode-se dizer que aqui há uma grande diferença entre a mentira 

no sentido hobbesiano e o falso conhecimento de Kant, pois para este último, o falso 

conhecimento é aquele que irá escapar das categorias do entendimento. Mas, então, qual a 

função das ideias da razão? Conforme Ghiraldelli (2003): 

  
A resposta de Kant não é surpreendente apenas para os metafísicos. Inaugura a 

marca da filosofia como “crítica”. Por quê? Porque as ideias da razão estão lá 

justamente para dirigir o entendimento em relação à sua característica, já conhecida, 
de fazer as categorias continuarem a funcionar tanto“para baixo” sobre o material 

empírico como “para cima” gerando raciocínios que conduzem ao regresso infinito 

ou coisa similar. No plano da dissecação do sujeito epistemológico kantiano, as 

ideias da razão estão lá não porque são conhecimentos, mas porque estacam e 

direcionam o funcionamento do entendimento: a ideia de Deus serve à categoria de 

causalidade, uma vez que ela é uma causa primeira; a ideia de Alma serve à 

categoria de substância, uma vez que ela é uma substância indestrutível, uma 

substância com todas as propriedades da ideia de substância. Não há saber 

verdadeiro conhecimento de Deus, alma, liberdade, etc, em Kant. Pelo menos não 

enquanto ele se mantém construindo seu sujeito epistemológico. Tais ideias, as 

ideias da razão são instrumentos regulativos da razão sobre o entendimento enquanto 
este atua sobre as percepções. São ilusões, sim, mas ilusões necessárias. Sem elas, o 

sujeito epistemológico não funciona corretamente, pois cai nas situações 

filosoficamente insustentáveis, tais como o regresso infinito e seus similares; ao 

mesmo tempo, sem ilusões o sujeito não tem como regular a aplicação do 

entendimento, unificadamente, sobre as intuições. Assim, diz Kant, as ideias da 

razão cumprem tarefas, mas não são conhecimento (GHIRALDELLI, 2003, p. 71). 

  
As ideias da razão conferem ao entendimento sua unidade e extensão, na verdade, seria 

um ponto de fuga. Encontra-se fora do entendimento necessário, e universal e produzem a 

ordem e a coerência ao conjunto dos fenômenos. Ao entendimento é facultado apenas 

determinar os fenômenos enquanto objetos da experiência. Não cabe a ele dar sentido, 
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organizá-los. Este processo é realizado pelas ideias da razão, que cumprem uma importante 

função do conhecimento da natureza.  

Portanto, segundo Chauí (1995), a diferença entre a Crítica da Razão Pura para a Crítica 

da Razão Prática, que será discutida no próximo item, é que nesta última Kant separa a razão 

teórica da razão prática. Não temos controle sobre a razão teórica, mas se atentarmos para a 

citação acima vê-se que todo aparato epistemológico do sujeito kantiano só funciona graças as 

ideias da razão, que o regula e que não permite ao ser humano cair no regresso infinito ou 

seus similares. Apesar de não ser um conhecimento verdadeiro, pois elas não estão ligadas 

diretamente as categorias ou entendimento, as ideias da razão regulam todo o aparato 

gnosiológico e permitem que os seres humanos tenham liberdade para escolher o livre 

arbítrio.  

Há autores que afirmam que Kant separa Ser e Valor, o que não se pode concordar, pois 

como afirmou Figueiredo (2010): 

  
A Crítica, portanto, opera como qualificação de nosso discurso e, assim, possibilita a 

reabilitação dos temas da metafísica especial para além do âmbito da epistemologia 
transcendental, no interior da qual as ideias possuem o papel regulativos que já 

assinalamos. Com efeito, as ideias da razão não somente exprimem exigências a 

partir das quais conhecemos a natureza; elas também possuem importância decisiva 

para a filosofia moral edificada nas obras que seguem a Crítica. Pois, se não 

podemos demonstrar a imortalidade da alma e a existência de Deus, nem por isso, 

quando agimos com base na razão, podemos nos furtar de postular a imortalidade da 

alma e a existência de Deus. Não surpreende, por isso, que a Crítica tenha sido 

anunciada por Kant como instrumento que, além de responder à questão sobre o que 

podemos conhecer, também assegura sobrevida aos conceitos da moralidade e da 

religião após a interdição da metafísica dogmática (FIGUEIREDO, 2010, p. 56). 

  
Neste sentido, se não podemos provar a existência de Deus e nem a imortalidade da 

alma, como faziam os dogmáticos, nem por isso podemos afirmar que há uma ruptura entre 

Ser e Valor. O Ser kantiano através das ideias da razão, das ilusões necessárias tem a 

liberdade de determinar o valor e estes conjuntos de valores, de uma forma e/ou de outra, 

Kant vai buscar no cristianismo. Portanto há um elo, uma continuidade, entre a Crítica da 

Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. É isto que se observa em Crítica da Razão Prática e 

que Figueiredo (2010) pontuou acima, aonde afirmou, em suas palavras, “que a Crítica da 

Razão Pura irá assegurar sobrevida aos conceitos da moralidade e da religião após a 

interdição da metafísica dogmática” (FIGUEIREDO, 2010, p. 56). 

E estes temas, as ilusões necessárias, falso conhecimento para Kant, de uma forma ou de 

outra são retomadas na Crítica da Razão Prática, principalmente, a liberdade de 

ação, livre arbítrio e a moralidade que serão diretamente dependentes do Ser e que irão ocupar 

o centro do discurso neste texto. 

  
AXIOLOGIA - O DEVER 

A segunda questão, objeto da preocupação investigativa kantiana, diz respeito a moral. 

Tema que nos interessa. Aqui, agora, não se trata mais de saber o que o homem pode 

conhecer através da razão, mas de como deve agir diante de seus semelhantes. Como dito 

acima, a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática estabelecem um elo entre si, não 

restam dúvidas, pois, na Crítica da Razão Pura, o ponto de fuga da razão, as ideias da razão, 
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que organizam o entendimento e que não permitem o regresso infinito ou seus similares, que 

são as ideias de Deus, alma, liberdade, moralidade, etc, faz com que os homens tenham a 

liberdade de escolha, que eles sejam os juízes das suas realidades. Segundo Ghiraldelli 

(2003), inspirado por Rousseau, Kant vai buscar na moral cristã, o princípio de sua máxima 

que passou a ser chamado de imperativo categórico: “ame ao próximo como a si mesmo”. 

Este enunciado cristão, em Kant, ficou conhecido como imperativo categórico e passou a ser 

enunciado da seguinte forma: “agir somente de acordo com aquela máxima que se pode, ao 

mesmo tempo em que se age, tomar como o que deveria ser uma lei universal” 

(GHIRALDELLI, 2003, p.79). 

Assim, antes de se adentrar no conceito de dever ou do imperativo categórico kantiano, é 

interessante excursionar pelas éticas até então vigentes desde os primórdios da filosofia 

antropológica, ou seja, desde Sócrates []. Segundo Luckesi (2012, p.384), há quatro bases 

filosóficas para dar fundamentação às escolhas e condutas dos seres humanos, perante a vida. 

Sócrates dizia que existiria um “juízo universal” que balizaria a vida de todos os seres 

humanos, em contraposição dos sofistas. Para Sócrates, este seria válido para todos os 

homens, independente de tempo e/ou espaço, era necessário que os homens se reconhecessem 

como ignorantes (LUCKESI, 2012). 

Essa verdade universal estava dentro de cada homem, por isso para Sócrates o processo 

de conhecer era fazer com que os alunos parissem as verdades. Ou seja, cabia ao mestre ou 

educador trazer a luz, tirar o discípulo da caverna [], através da dialética socrática, a 

maiêutica que constituía em parir ideias. Segundo Luckesi (2012), Sócrates dizia que no 

interior de cada ser humano existia um daimon, que seria a sede e a fonte dos conhecimentos 

e da verdade. Por sua vez, Platão acrescentou que a fonte das condutas justas do ser humano é 

o sumo bem. A ele se chegaria através da filosofia, do conhecimento. Estes conhecimentos 

estão para além do mundo físico e se insere no mundo dos arquétipos perfeitos ou mundo das 

ideias, reino dos céus para os cristãos. Antes de pertencer a este mundo, as almas participaram 

do mundo das ideias e lá miraram as formas perfeitas, o bem supremo (LUCKESI, 2012). 

O filósofo era aquele que caminha em direção até o Sumo Bem e, então, partilha com os 

outros suas aprendizagens. 

Aristóteles, por sua vez, diz que Ser e Valor se relacionam. Conforme Luckesi (2012), o 

Ser estabelece o valor válido, uma razão reta. O Ser determina os valores retos, eticamente 

válidos. Aqueles que contrariassem este valor válido, dito pelo ser, seriam punidos, algumas 

vezes com a própria morte. Resta saber quem é o Ser que dita às normas e como as normas 

são diferentes para cada cultura, cada Ser determina as condições. Como se observa, aqui a 

questão ética é estabelecida através de uma relação entre Ser e Valor. Porém, Kant estabelece 

uma cisão entre Ser e Valor. Para ele, os valores não dependem do Ser, mas de questões de 

ordem prática e lógicas, necessitadas de soluções. Segundo Luckesi (2012, p.385), Kant 

tornou pública sua compreensão deste problema de Valor separado do Ser, em sua obra: 

Crítica da Razão Prática. A grande expressão de tal conteúdo se manifesta da seguinte forma: 

Faze as coisas de tal forma que todos possam fazer igual para ti. Tal afirmação é conhecida 

como Imperativo Categórico, pois determina, formal e abstratamente, a conduta a ser 

assumida sem explicitar o conteúdo a ela atrelado. Conforme afirma Luckesi (2012): 
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Assim, o fundamento da ética, que estava centrada no Ser e obrigava a todos 

conhecer, agora, dá a cada cidadão o poder de tornar-se um legislador universal. O 

que cada um fizer autoriza todos os outros a agir do mesmo modo, daí a 

responsabilidade em conduzir a própria ação, seja ela qual for. Por conseguinte, o 

fundamento da ética passa a ser um ditame racional e não mais o ser (LUCKESI, 

2012, p. 387). 

  
Como salientado no início deste item e apesar de Chauí (1995) e Luckesi (2012) 

afirmarem que Kant separa Ser e Valor, não se pode concordar com isso. Em primeiro lugar, 

como se viu na Crítica, as ideias da razão, Deus, alma, moralidade, liberdade, etc, além de 

regularem o entendimento, também irão constituir um arcabouço ontológico, antropológico, 

epistemológico e axiológico para a ação deste Ser no mundo; por sua vez, em segundo lugar, 

Kant vai buscar subsídios na ontologia cristã para escrever a Crítica da Razão Prática e 

formatar o seu Imperativo Categórico, que, sobretudo podemos qualificar como uma 

metafísica do sujeito. 

Assim, podemos dizer que Kant não acreditava na bondade humana. Segundo Chauí 

(1995, p. 344):  

  
Kant volta a afirmar o papel da razão na ética. Não existe bondade natural. “Por 

natureza, diz somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de 

prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos e 
roubamos” (CHAUÍ, 1999, p. 344). 

  
Para barrar este ímpeto humano para o absurdo, Kant irá investir na razão e de sua 

fundamental importância para a ética. Desta forma, Kant irá buscar dois princípios básicos do 

cristianismo: a intenção e o dever. Mas, para o início de conversa, antes de salientar o como 

Kant fez a transposição destes princípios cristãos para a razão e a lógica, torna-se importante 

definir o que seria uma vida virtuosa para os antigos gregos e para os cristãos 

(GHIRALDELLI, 2003).  

Para os gregos antigos, uma vida virtuosa se estabeleceria sobre três pilares, que 

deveriam estabelecer uma harmonia: a pólis; o cosmos e, por fim, a razão, que combateria os 

exageros dos desejos. Porém, para os cristãos, uma vida virtuosa está inscrita na relação que o 

ser humano estabelece com Deus. Portanto, aqui ocorre uma inversão do político público para 

o privado. No cristianismo os indivíduos agora passam a se relacionar com os outros não 

porque fazem parte da pólis, mas porque são todos filhos de Deus. Segundo Ghiraldelli 

(2003): 

  
Deus, então, é o elo entre os indivíduos. A vida virtuosa passa a depender de uma 

“ampliação da alma”, uma ampliação da subjetividade em um sentido rousseauísta 

do termo, ou seja, a subjetividade como intimidade. Os cristãos passam a olhar para 

dentro de si. E se olham para o interior da alma e percebem e sentem que possuem 
fé, se acreditam no amor de Deus por eles e na presença Dele, então detêm uma 

alma que, apesar das falhas de conduta, é merecedora do olhar de Deus. Ao mesmo 

tempo, em relação aos outros, cada cristão é responsável. O cristão deve ser caridoso 

para com seus semelhantes e tal caridade implica, principalmente, em trazer os 

semelhantes para um campo onde suas almas possam também se mostrar 

merecedoras do olhar de Deus; é necessário cuidar para que os outros também 

tenham fé, eis a “responsabilidade social” do cristianismo (GHIRALDELLI, 2003, 

p. 76). 
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Além desta mudança, do público para o privado, aonde há uma ampliação da 

subjetividade, os cristãos como dito acima,guiam-se por dois princípios básicos: a intenção e 

o dever. O dever é a obediência dos cristãos ao exemplo de Jesus e aos textos e/ou escrituras 

sagradas. Essa moral irá se tornar uma moral da obediência e do dever, o imperativo 

categórico dos cristãos. Segundo Ghiraldelli (2003), o cristianismo lida também com a ideia 

de uma subjetividade preenchida, “uma interioridade capaz de estar suficientemente 

abaulada para sentir arrependimentos, associada à ideia de modernidade” (GHIRALDELLI, 

2003, p.78).  

Kant irá se apropriar destes dois princípios ou sentimentos,intenção e dever, mas, aqui 

ele irá promover uma pretensa assepsia do sentido religioso originário, transformando-os em 

princípios racionais e lógicos. Mas, mesmo assim, apesar de ter esta intenção em vista, a razão 

prática kantiana em nenhum momento deixará de carregar de uma forma ou de outra a 

ontologia cristã. Se ele, Kant tenta se esquivar do “algo externo” na condução dos atos 

humanos, na Crítica da Razão Pura, como afirmou Figueiredo (2010), através das ideias da 

razão, ele mantém vivas as ideias de Deus e imortalidade da alma, o que contribuíra 

significadamente para a formatação de seu projeto moral, que em si, não deixa de ser cristão. 

Obedece, sobremaneira, a ontologia cristã, mesmo querendo pretensamente colocar a razão e 

a lógica no comando das ações humanas. Neste sentido, como Heidegger (2009) enfatizou: a 

filosofia é inerente ao ser humano, ela é humana. Ela se manifesta no posicionar do homem 

diante de sua realidade concreta. Todos os homens carregam consigo uma concepção de 

mundo, de homem, de método e de valor: não há como negar isso. Portanto, não há como 

separar ontologia de axiologia, ser e valor, e, estes, da ação. Assim, Intenção e Dever, 

princípios apropriados da ontologia cristã, em Kant irão explicitar um caráter racional. São 

necessários e racionais, ou seja, não poderão ser negados sem contradição. Segundo 

Ghiraldelli (2003): 

  
Todos os atos morais, na ética kantiana, são modelados por princípios que devem 
poder ser universalizados sem que com isso, se crie alguma contradição. O homem 

moral kantiano tem consciência lógica de que o contrário leva ao absurdo. Cada 

sujeito, na medida em que é racional e, portanto, autônomo, exerce sua autêntica 

condição de sujeito moral a pessoa. Em cada ação consegue se conduzir 

corretamente segundo a ideia de que o for que venha a fazer ou esteja fazendo deve 

gerar um enunciado possível de se tornar uma lei para todos (GHIRALDELLI, 2003, 

79). 

  
Esta lei é denominada de Imperativo Categórico. Retomando Luckesi (2012), o 

imperativo categórico kantiano pode ser enunciado da seguinte forma: Faze as coisas de tal 

forma que todos possam fazer igual para ti (LUCKESI, 2012, p. 387). 

Para Kant é por isso que precisamos do dever ou do imperativo categórico. Conforme 

Chauí (1999), Kant separa razão teórica da razão prática. Para ele, não temos controle sobre a 

razão teórica. Ela tem a matéria ou conteúdo da realidade externa a nós. Já a razão prática, por 

sua vez, depende de nós, de nossa vontade. Nas palavras de Chauí (1999): “A razão prática 

não contempla uma causalidade externa e necessária, mas cria sua própria realidade, na 

qual se exerce. Essa diferença decorre da distinção entre necessidade e finalidade/liberdade” 

(CHAUÍ, 1999, p.345). 
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Diferente do reino da Natureza, em que há uma relação de causas de efeitos, externas a 

nós, há o reino da práxis, aonde as ações são realizadas tendo por finalidade a liberdade dos 

seres humanos. Aqui, mais uma vez, as ações inscritas no princípio do imperativo categórico 

kantiano obedecem ao livre arbítrio. Estão inscritas nas ideias da razão, conforme disposto na 

Crítica da Razão Pura. Daí, então, o elo necessário entre Crítica da Razão Pura e Crítica da 

Razão Prática que Figueiredo (2010) enfatizou. Só é possível o dever diante da liberdade de 

ação e da autonomia do sujeito. A imposição desta norma e lei sobre a razão que a criou 

denomina-se, para Kant, de dever. Segundo Chauí (1995): 

  
Este, portanto, longe de ser uma imposição externa feita à nossa vontade e nossa 

consciência, é a expressão da lei moral em nós, manifestação mais alta da 

humanidade em nós. Obedecê-lo é obedecer a si mesmo. Por dever, damos a nós 

mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ação moral e por isso somos autônomos 

(CHAUÍ, 1995, p.345). 

  
Para Kant, nós somos seres naturais, movidos por nossas paixões, nossa passionalidade, 

nossos instintos. Estamos submissos às leis e/ou causalidades da natureza. Porém, se 

submetermos aos nossos impulsos naturais, não teremos autonomia ética, praticaremos o que 

Kant denominou de absurdo. Segundo Chauí (1995, p. 345), Kant afirma que não praticamos 

violência contra nossa natureza passional, porque a violência será praticada quando não 

compreendermos nossa destinação racional e em confundirmos nossa liberdade inscrita nas 

ideias da razãocom satisfação irracional de todos os nossos apetites e impulsos. Estes instintos 

que nos dias de hoje estão conduzindo a técnica, ou seja, as ciências. O ápice da razão 

subjetiva e da razão instrumental. Eles se apropriaram deste poder prometeico e espalham 

pelo mundo a dor e a morte. Conforme o mito, prometeuroubou o fogo de Zeus, que nada 

mais significa que a técnica, que permite aos homens estabelecer seu domínio sobre o mundo. 

Segundo Zoboli e Galak (2018): 

  
Metaforicamente ele está munindo o homem da técnica o instrumento que possibilita 

aos homens conseguir por si aquilo que doravante suplicavam às divindades; 

inclusive a produção da vida. Zeus, aborrecido, acorrenta Prometeu a uma rocha 

onde tem seu fígado eternamente devorado por uma águia. À noite, o fígado 

regenera, e no outro dia a ave volta a comê-lo. Não satisfeito, Zeus providencia 

outro castigo e envia à terra a primeira das mulheres: Pandora. Ela traz para 
Epimeteu uma caixa na qual estão guardados os males que Zeus reservou aos 

mortais (ZOBOLI; GALAK, 2018, p. 2). 

  
Assim, o fogo de Zeus representa a técnica que passa ser utilizada pelos seres humanos, 

transformando a natureza em uma tecnologia. Mas, a partir do momento em que esta 

tecnologia é apropriada principalmente pela razão subjetiva, sua objetividade é deixada de 

lado e, nossos instintos, conforme mencionado por Kant apud Chauí (1995) acima, passam a 

controlá-la para auferir lucros e transformar homem e natureza em meios e não fins, tornando-

os, acima de tudo, simples objetos. Se temos o caos, uma iminente situação de colapso 

ambiental nos dias de hoje no mundo, conforme discutido na introdução deste trabalho, não 

restam dúvidas que é o produto de como a razão subjetiva se apropriou da técnica e abriu a 

caixa de Pandora que espalhou todos os males sobre o Planeta. 
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Desta forma, é que a filosofia se constitui em um dos meios de dominar a técnica [], as 

ciências, mostrando que é necessária uma objetividade que a conduza. E, neste sentido, é que 

se faz tão necessária à contextualização da filosofia kantiana nos dias de hoje e a 

sua metafísica do sujeito, o imperativo categórico kantiano. O imperativo categórico que foi 

apropriado da intenção e dever cristãos, sofre uma pretensa assepsia religiosa em Kant que, 

por meio da razão e da lógica, impõe ao sujeito uma lei moral, expressa na seguinte 

máxima: Faze as coisas de tal forma que todos possam fazer igual para ti (LUCKESI, 2012, 

p. 387). 

Este princípio que transforma a metafísica subjetiva em uma lei 

universal objetiva, impõe uma derrocada a razão instrumental, oriunda da exacerbação da 

razão subjetiva, que Horkheimer (2010) enfatizou em seu texto O Eclipse da Razão. Desta 

forma, que a filosofia kantiana assume um papel importantíssimo nos dias de hoje, pois 

ilumina a conduta moral e o campo de ação – o agir - do ser humano em sua realidade. Assim, 

conforme Chauí (1999, p. 346), Kant expressa três máximas morais que exprimem a 

incondicionalidade dos atos realizados por dever: 

Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da 

natureza; 

Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, 

sempre como um fim e nunca como um meio. 

Age como se a máxima de tua ação devesse servir para todos os seres racionais. 

Como se observa, o dever kantiano, o seu imperativo categórico está somente 

relacionado a conduta moral humana em relação aos outros homens. Quando Kant escreveu a 

Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, as questões ambientais não eram 

discutidas nos meios acadêmicos e nem pelas sociedades do mundo. O planeta Terra não vivia 

um iminente quadro de colapso ambiental, como já enfatizado na introdução deste 

trabalho, onde o aquecimento global está se tornando o problema mais grave que estamos e 

vamos enfrentar. De uma forma geral, nos dias de hoje, é necessário agregar a filosofia 

kantiana a estas questões de suma importância, pois a vida de todos nós, homem e 

natureza também dependem de um meio ambiente sadio. Assim, todos, homem e 

natureza, devem ser tratados como fins e não como meios. As vidas dos seres humanos, dos 

animais e das plantas se entrelaçam com os fatores abióticos de tal maneira que na medida em 

que todas as ações que praticarmos trazem reflexos imediatos ou a médio e longo prazo para 

todo planeta. Neste sentido, é que uma analogia se faz necessária: “As batidas das asas da 

borboleta monarca na América do Sul, pode causar um furacão na América do Norte”, pois 

estamos todos ligados por um destino comum nesta grande espaçonave azul: A Terra. Por 

isto, torna-se tão necessária uma reformulação da segunda e da terceira máximas então 

expressadas acima por Kant: 

Age de tal maneira que trates a humanidade e os demais seres vivos, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de outrem, bem como na pessoa dos demais seres viventes, sempre como um 

fim e nunca como um meio; 

Age como se a máxima de tua ação devesse servir para todos os seres racionais, bem como 

aos animais e as plantas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Portanto é aqui que volto à epígrafe moral de Mario Sérgio Cortella, lançada no início 

do texto: Quero, posso e devo? Esta é a questão, ainda não solucionada pela humanidade, mas 

que Kant fornece uma resposta através de seu imperativo categórico. O que torna a sua 

filosofia tão importante nos dias de hoje. Apropriado de dois princípios da Ontologia cristã, a 

intenção e o dever, Kant transforma a metafísica do sujeito em uma lei universal e necessária, 

pretensamente regida pela racionalidade e pela lógica. Ou seja, enfatiza a objetividade moral, 

que foi deixada de lado pela exacerbação da subjetividade que veio a culminar na razão 

instrumental, aonde os seres humanos e a natureza são transformados em meros objetos para a 

ação dos homens. O imperativo categórico a máxima condução da vida humana ao ser 

contradito pela passionalidade e pelos instintos humanos, condutas morais típicas da 

exacerbação da razão subjetiva dá origem ao absurdo e acaba gerando situações catastróficas, 

como as quais estamos vivendo nos dias de hoje. Transformam o homem e a natureza em 

meios, em objetos, para ação de outros homens. Assim, a razão objetiva é deixada de lado em 

favor da razão subjetiva, desembocando na razão instrumental, na técnica e/ou ciência sem o 

crivo da ética. Como no mito, os males recaem sobre a humanidade. Neste sentido, para 

balizar tudo o que foi dito até aqui neste artigo ou esboço sobre a filosofia kantiana, torna-se 

importante uma reflexão, que vai ao encontro da liberdade e do livre arbítrio humano, 

inerente à ontologia cristã e a filosofia kantiana: Cada qual é senhor de sua vivência e este 

mundo nada mais é que o reflexo de nossas escolhas humanas, digam-se de passagem! 

Escolhemos viver isso! Vivemos, neste momento, bloqueados por nossas escolhas. 
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RESUMO 
Este artigo trata das políticas públicas como instrumento de inclusão social. A problemática de tal 

tema consiste em: Qual a importância das políticas públicas de qualidades como instrumento de 
inclusão social? Este artigo tem como objetivo analisar alguns fatores que contribuem para que as 

políticas públicas operem como instrumento de inclusão. Para isso, a pesquisa será qualitativa e 

a metodologia escolhida será bibliográfica, com livros, artigos, sítios, entre outros. Este trabalho se 
justifica pela necessidade das instituições públicas atuarem com vista ao desenvolvimento e a criação 

das condições de equidade entre os cidadãos através de políticas públicas de qualidade. Para o bom 

funcionamento de tais políticas como instrumento de inclusão é necessária uma implementação de 
mecanismos que aumentem a sua efetividade, eficácia e eficiência com efetiva avaliação de políticas 

de qualidade e utilização dos resultados e formação de capital social. 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Inclusão Social. Estado Liberal. 
  
ABSTRACT 
This article deals with public policies as an instrument of social inclusion. The problematic of this 

theme consists of: What is the importance of quality public policies as an instrument of social 
inclusion? This article aims to analyze some factors that contribute to public policies operating as an 

instrument of inclusion. For this, the research will be qualitative and the chosen methodology will be 

bibliographical, with books, articles, websites, among others. This work is justified by the need for 
public institutions to act with a view to the development and creation of conditions of equity among 

citizens through quality public policies. For the proper functioning of such policies as an instrument of 

inclusion, it is necessary to implement mechanisms that increase their effectiveness, efficacy and 

efficiency with an effective evaluation of quality policies and the use of results and formation of social 
capital. 
Keywords: Public Policies. Social Inclusion. Liberal State. 
  
ABSTRACTO 
Este artículo aborda las políticas públicas como instrumento de inclusión social. La problemática de 

este tema consiste en: ¿Cuáles la importancia de las políticas públicas de calidad como instrumento 

de inclusión social? Este artículo tiene como objetivo analizar algunos factores que contribuyen a 
que las políticas públicas operen como instrumento de inclusión. 

Para ello, lainvestigación será cualitativa y la metodología elegida será bibliográfica, con libros, 

artículos, sitios web, entre otros. Este trabajo se justifica por la necesidad de 
que las institucionespúblicas actúen con miras al desarrollo y creación de condiciones 

de equidad entre los ciudadanos a través de políticas públicas de calidad. 

Para el buen funcionamiento de dichas políticas como instrumento de inclusión, 
es necesario implementar mecanismos 

que aumenten su efectividad, eficacia y eficiencia con una evaluación efectiva de las políticas 

de calidad y el uso de resultados y formación de capital social. 
Palabras-clave: Políticas Públicas. Inclusión social. Estado liberal. 
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 INTRODUÇÃO 

  Nas décadas de 1980 e 1990 ouve um crescimento populacional, mas não de forma 

igualitária, entre os estados ou regiões no que concerne a capacidade de impacto ou redução 

sobre a pobreza. No entanto, a um consenso dentre vários autores sobre a necessidade das 

instituições de cunho político, atuarem no desenvolvimento e criação das condições de 

equidades entre os cidadãos, bem como grande parte das políticas públicas implantadas no 

país que necessitam de eficiência, eficácia e efetividade.  

 Com isso, o objetivo deste artigo é analisar alguns fatores que contribuem para que as 

políticas públicas operem como instrumento de inclusão. Ainda, buscou-se conhecer a história 

do Estado neoliberal na perspectiva das políticas públicas e conhecer alguns instrumentos que 

contribuem para efetividade, eficiência e eficácia das políticas pública de inclusão. Os pontos 

abordados estão relacionados as características do Estado que podem, de fato, implementar a 

inclusão social, assim como as formas de avaliações das políticas públicas.  

Existe a necessidade de um desenvolvimento educacional que resgate os vínculos da 

sociedade civil como um todo, conferindo a devida capacidade de efetuar propostas de 

políticas públicas de qualidade com efetivo interesse do cidadão. Diante disso, a pesquisa tem 

a seguinte problemática: Qual a importância das políticas públicas de qualidades como 

instrumento de inclusão social? 

 Para que as políticas públicas funcionem como instrumento de inclusão social é 

necessária uma implementação de mecanismos que aumentem a sua eficiência, entre eles: 

uma efetiva avaliação das políticas públicas de estado, a formação de um capital social e o 

exercício de controle sobre as interferências da globalização.  

A pesquisa será qualitativa e, a metodologia escolhida será bibliográfica, com fontes 

secundárias como: livros, artigos, sítios, entre outros. Ainda, terá a contribuição de alguns 

autores que trabalham o tema, entre eles, Pereira (2008), Horta (1982,) Ribeiro (2011), Farias 

(2005), entre outros. 

 Para tanto, este trabalho foi divido em 3 tópicos: A evolução do Estado neoliberal, 

Politicas Políticas de inclusão e alguns instrumentos que contribuem para a eficácia, eficiência 

e efetividade na execução das Políticas Públicas. 

  

EVOLUÇÃO DO ESTADO NEOLIBERAL  

O conceito de ideologia liberal surge no final da idade média com a revolução industrial. 

A burguesia como classe social que emergia das cidades burgos, enriquecia através do 

comércio, infiltrando-se na aristocracia, favorecendo a legitimação de um novo tipo de 

sociedade, onde o político de cunho político deveriaser menor que o econômico. Em tal 

modelo de gestão, o Estado passou a cobrar os impostos, deixando de dirigir as atividades 

econômicas, com isso, ficou responsável pela defesa, pela justiça e transferindo as atribuições 

econômicas para a iniciativa privada (GIRON, 2008). 

Para que essa nova ordem possa se consolidar, é preciso que se estabelecesse uma serie 

de princípios que deram suporte a nova ideologia. Segundo Horta (1982), os princípios da 

ideologia liberal são: Individualismo consiste em esmiuçar as necessidades sociais e políticas, 

condicionadas em funções dos direitos individuais; liberdade, consiste na independência e 

autonomia do indivíduo em relação a autoridade social e política; propriedade, apropriação de 
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bens materiais é um direito fundamental, logo, para se conservar a felicidade é necessário 

adquirir bens; segurança, estabelece a proteção oferecida a cada cidadão, necessário para a 

conservação da sua propriedade e seus direitos; justiça, está relacionada a garantia da 

distribuição da propriedade e igualdade, estabelece uma identidade universal entre os homens, 

mas somente em diretos, uma vez que, igualdade diante da lei se faz pela igualdade de 

oportunidades, gerando a desigualdade social.            

No século XIX, com o surgimento da articulação de cunho político entre o sufrágio 

universal e a classe operária, o monopólio de poder se rompe, ocasionando uma generalização 

dos diretos políticos. Tal fato, acoplado a crise vivenciado contexto concorrencial de 

reprodução do capitalismo, fez com que o Estado Liberal entrasse em um grande colapso, 

com isso, surge uma nova fase de afirmação do capitalismo, a saber: o neocapitalismo ou 

neoliberalismo, assumindo uma forma jurídico-política, com um estado de intervenção não só 

econômico, mas social (GIRON, 2008).       

O Estado é o detentor do poder político, logo, deve organizar os grupos com vista ao 

bem comum, dialogando com as necessidades coletivas e individuais. O direto deve ser 

imbuído de legitimidade e de qualificação da ciência, pois, tal direito dever ser algo 

transformador da sociedade. Apesar de a Constituição estarpermeada de direitos sociais com 

garantias fundamentais, eles não refletem a transformação em que as ciências jurídicas 

deveriam ter para com a inclusão social das pessoas com baixa renda no mundo do trabalho, 

da saúde e da previdência.    

A literatura inglesa estabelece 3 (três) termos para designar as dimensões da política, a 

saber: a polity, que compreende a análise das instituições que são políticas e as questões 

administrativas da burocracia estatal; a politics, que abrange os processos da dinâmica política 

e da competição pelo poder; e a policy, que diz respeito aos conteúdos concretos da política, 

que são as políticas públicas de Estado, destes, destacam-se a permanência das relações e a 

existência de reciprocidade entre essas três dimensões no funcionamento do Estado 

(SCHMIDT, 2008).  

Após a revolução francesa, surgiu o estado liberal, como 1ª (primeira) modalidade de 

Estado constitucional, com grande compromisso com a garantia de direitos do cidadão, sem 

interferência econômica na sociedade, outra característica importante foi à separação de 

poderes, com vista a impedir a concentração de poderes nas mãos de um governante.    

Dentre os direitos protegidos do cidadão, ganha-se destaque a propriedade privada como 

direito natural, o Estado Neoliberal decorre das transformações da história do capitalismo, 

trabalhando menos a lógica do Estado e, mais a do mercado, ainda, seus adeptos criticam a 

intervenção do Estado e defendem as teorias clássicas do liberalismo, com isso, elogiam as 

virtudes reguladoras do mercado. O Estado liberal, há dois séculos, representava a vanguarda 

do progresso mundial, hoje, com a denominação de neoliberalismo, se fez instrumento de 

retrocesso e reação, isto é, há pouco tempo semeava as constituições, ultimamente se 

compromete em decapitá-las (SANTOS, 2007). 

O Estado liberal representa um prejuízo para a economia e, não traz vantagem, segundo 

os liberais, deve haver uma redução do Estado, conforme veremos a seguir. 

  
O Estado social é despótico porque, além de impedir a economia de funcionar, nega 

aos usuários dos serviços sociais oportunidades de escolha e autonomia de 
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decisão; ii) O Estado social, comparado ao mercado, é ineficiente e ineficaz na 

administração de recursos; iii) O Estado social é paternalista e, por isso, moralmente 

condenável porque incentiva a ociosidade e a dependência, ao mesmo tempo em 

que, com a sua carga de regulamentações, desestimula o capitalista de investir; iv) O 

Estado social é perdulário porque gasta vultosos recursos para obter modestos 

resultados; v) O Estado social é corrupto. (PEREIRA 2008, p. 37).  

  
Desse modo, observa-se 2ª (duais) correntes, a saber: as pessoas que são a favor do 

esquema pluralista de bem estar social, com predomínio da sociedade sobre o Estado e, 

existem as pessoas que são contra a tal corrente, por duvidarem das instituições privadas e do 

mercado por substituir o protagonismo do Estado dentro do processo de provisão social. 

  
i) emancipação do cidadão da tutela estatal; ii) descentralização do poder; iii) 

incentivo à participação social e política; iv) redução dos gastos sociais; v) diluição 

das fronteiras entre as esferas pública e privada, inaugurando-se, dessa forma, uma 

visão holística do bem-estar social; vi) substituição do Estado de Bem-Estar por uma 

Sociedade de Bem-Estar (PEREIRA 2008 p. 39-40).  

  
Ser adepto do pluralismo institucional significa entender o Estado como grande detentor 

de recursos e, como agente principal de fortalecimento de suas estruturas e das relações que a 

integram, concomitante a isso, a cidadania ainda em construção em face ao baixo nível de 

educação, saúde, distribuição de renda desigual, entre outros. Ainda existe o outro lado da 

moeda, pois, seria injusto transferir para a sociedade, a capacidade de autogerir, haja vista o 

nível de educação tão deficitária. 
  
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

 É nos Estados Unidos que surge o conceito de políticas públicas, usando o poder 

público na resolução de problemas oriundos de tais demandas, isso seria o planejamento do 

Estado na prestação de serviços na qual está imbricada no texto constitucional. A origem das 

teorias das políticas públicas tem um viés de racionalização econômica na atuação do Estado. 

Com o tempo, o Estado saiu do aspecto econômico e passou para o planejamento das ações do 

Estado (GORCZEVSKI e MAYER, 2015). 

Na doutrinação de políticas públicas, não existe uma formulação de uma teoria geral das 

políticas públicas, com vaidade para todos os setores, e sim um consenso entre as etapas que 

são compridas em cada formulação de tais políticas. Pois as políticas públicas são a 

materialização do Estado que, se viabiliza por meio programa, diretrizes, projetos e atividade 

que tem por objetivo atender as demandas oriundas da sociedade (PIANA, 2003).  

São chamados de políticas públicas para diferenciar do privado, considerando que a 

ótica de que o termo “público” tem uma dimensão mais ampla, com isso, abrange o Estatal. 

Ainda, o termo político público pode ter abrangência menor ou maior, pois, ora sinaliza um 

campo de atividade, ora um programa de ação, ora um propósito político que seja concreto, ou 

até os resultados obtidos por um programa (SCHMIDT, 2008).  

As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação de interesses em 

torno de objetivos que as pessoas têmem comum e, que passam a estruturar uma coletividade 

de interesses, ainda funcionam como um instrumento de racionalização, planejamento e 

participação popular (BUCCI, 2001). 

No tocante à classificação das políticas públicas, existe uma proposta em que divide tais 

políticas em 4 (quatro) tipos, a saber: Políticas distributivas: consistem na distribuição de 
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recursos da sociedade a regiões ou determinados segmentos sociais e, requerem o controle 

social por meio de tipo de participação popular ou conselhos. a) Exemplo de política de 

desenvolvimento regional; b) Políticas redistributivas: consistem na redistribuição de renda 

mediante o deslocamento de recursos das camadas mais abastadas da sociedade para as 

camadas mais pobres, incluindo-se aqui a política da seguridade social, a exemplo do Bolsa-

família; c) Políticas regulatórias: criam normas para o funcionamento de serviços e instalação 

de equipamentos públicos por meio de ordens, proibições, decretos, portarias ocorrem por 

meio da distribuição de custos e benefícios entre grupos e setores sociais, de forma 

equilibrada ou, por meio do atendimento de interesses particulares. Ex.: plano diretor urbano, 

políticas de circulação, política de uso do solo, entre outros; d) Políticas constitutivas ou 

estruturadoras: definem procedimentos gerais da política; determinam as estruturas e os 

processos da política, por isso tem a característica de afetar as condições como são negociadas 

as demais políticas; em regra não propiciam um envolvimento da população. Ex.: reforma 

política, definição do sistema de governo (SCHMIDT, 2008). 

Todas as políticas tem em comum, independente de classificação, o foco na sociedade, 

devendo suas necessidades serem consideradas desde a etapa da definição e percepção e dos 

problemas que precedem a formulação de política até a etapa de avaliação. Desse modo, as 

políticas são instrumentos de implementação de justiça social e garantia das normas 

constitucionais. A justiça social exige, muito mais que a documentos jurídicos ou afirmação 

formal, mas uma política pública que a desenvolva (GORCZEVSKI e MAYER, 2015). 

  

ALGUNS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A EFETIVIDADE, 

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

De forma genérica, entende-se que a efetividade a partir do sentido da existência de algo 

que, manifesta-se no sentido real, enquanto a eficiência tem como sua existência ligada a 

fatores econômicos, porque diz respeito a sua capacidade de realização na relação custo-

benefício, já a eficácia, existe no sentido de algo que, reproduz o efeito desejado ou o 

resultado esperado. Em relação às políticas públicas podemos simplificar a parti de alguns 

questionamentos, a saber: Eficiência, quanto de recursos foi dispendido para o alcance dos 

resultados? Eficácia, os resultados previstos foram alcançados? Efetividade, a política 

formulada foi de fato implementada? (GORCZEVSKI e MAYER, 2015). 

Compreender fatores que, para uma boa execução das políticas públicas é identificar os 

fatores que contribuem para um Estado forte. Para que isso ocorra, é necessária uma 

formulação de uma política pública que envolva preferencias, valores e interesses, os quais 

não se resumem a uma única orientação técnica, desse modo, é imperativo o crescimento do 

capital social, junto com a efetividade dos processos de avalição sobre um olhar consciente e 

crítico acerca das interferências decorrentes da globalização (GORCZEVSKI e MAYER, 

2015). 

O capital social nas ações de inclusão, nomenclatura usada pelo Banco Mundial a partir 

do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial no ano de 1997, onde, passou a ter efetiva 

utilização no ano de 1916, por Lyda Johnson Hanifan, no qual, tratava-se de uma “espécie de 

cooperativismo, em que o hábito das pessoas de se relacionarem, diante de condutas positivas, 

criava um tipo rede de inter-relações para o bem-estar da humanidade” (HERMANY, 2008 p. 

18). 
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Hoje, entende-se que, o capital social pode ser entendido como um conjunto de relações, 

redes e normas que auxiliam nas ações coordenadas em busca por resolução de problemas da 

coletividade e, que proporcionam recursos que permitem que os participantes a acessarem 

serviços, bens e outras formas de capital (SCHMIDT, 2006). 

Pode-se traduzir que há capital social quando, há uma identificação em sociedade, cujos 

componentes são os efetivos cidadãos, no sentido da participação. Trata-se um objetivo a ser 

seguido, haja vista a dificuldade que existe em uma coletividade, na vivência do cotidiano. 

Ainda, existem muitos tipos de capitais sociais, entre eles: laços sociais que facilitam 

ações de cooperação entre interesses gerais da sociedade; capital social estrutural: aspectos da 

estrutura e, organização social que cooperam a ação coletiva mutuamente benéfica; capital 

social cognitivo: estado mental e emocional, compartilhado por diversas pessoas; capital 

social individual: contratos didáticos informais entre duas pessoas e, redes egocentradas; 

capital social grupal: relações estreitas entre um grupo constituído por pessoas que têm forte 

confiança entre si; capital social comunitário: relações próprias de uma comunidade; 

autogovernadas e com sentido de identidade; capital social empresarial: conjunto de recursos 

mobilizados mediante uma rede de relações sociais que proporcionam uma vantagem 

competitiva entre si; capital social público: redes de relações das organizações estatais com 

agentes econômicos e sociais, capazes de proporcionar eficiência às suas ações (SCHMIDT, 

2006). 

Foi na década de 1980, no senário brasileiro, que externalizou-se uma preocupação com 

a relação entre a redução das desigualdades e crescimento econômico. Para os economistas, o 

crescimento econômico na redução da pobreza depende de alguns fatores, a saber, um deles, o 

“padrão do gasto público”. Pois, por meio dele, o governo funciona como um mecanismo 

distributivo e redistributivo de renda na sociedade e, em função disso, a qualidade do gasto do 

governo tem um papel importante no bem-estar dos indivíduos mais pobres. Desse modo, 

os gastos focalizados e adequados com educação básica, saúde e serviços de planejamento 

familiar, com acesso ao microcrédito, promoção de pequenas e médias empresas e provisão de 

direitos de propriedade para os menos favorecidos (RIBEIRO, 2005). 

Existe um debate em torno da necessidade de parceria entre Estado e sociedade civil, 

pois há uma tendência que, vem crescendo após a Constituição de 1988, entretanto essa 

parceria não pode implicar em omissão por parte do poder público ou ainda, uma mera 

terceirização das ações sob a responsabilidade do Estado (PIANA, 2003).  

A fase de avaliação das políticas públicas é de suma relevância, pois a partir da década 

de 1990 a avaliação de dais políticas foi posta a serviço da reforma do setor público, a qual 

privilegiou a adoção de uma política de contenção dos gastos públicos com uma busca pela 

melhoria da eficiência, aliada a uma flexibilidade e capacidade de respostas do governo 

(FARIA,2011). 

É relevante lembrar que, ainda existe uma ausência de cobrança por parte da sociedade 

e, organização entre seus membros no intuito de exigir coerência nas ações realizadas pelo 

Estado, a baixa capacidade gerencial e institucional encarregada das políticas sociais no 

Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

São muitos os fatores responsáveis pela lentidão dos processos de inclusão social, com 

destaque, o fato de que a sociedade brasileira não detém de uma cidadania plena, mas uma 

cidadania em construção, por esta razão, tal corrente defende um pluralismo institucional, por 

entender que o Estado, como detentor de recursos e um agente com grande capacidade de 

fortalecimento de suas estruturas e, das relações que a integram.  

É importante promover a interação entre o Estado e a Sociedade civil, com vista a buscar 

um equilíbrio entre os interesses antagônicos e a proteção da parte mais fragilizada da 

sociedade cível, isto é, os excluídos.  Quando se considera que o principal meio de 

distribuição de recursos pelo Estado ocorre por meio de implantação das políticas 

educacionais, como principal destinatário, a sociedade. É imprescindível que os anseios e 

necessidade seja considerada desde a etapa da definição de problemas que antecedem a 

política pública até a etapa da avaliação. Soma-se a isso o fato de que o resgate dos vínculos 

sociais e da sociedade civil como um todo. 

Dentre os fatores que podem contribuir para uma maior eficácia, eficiência e efetividade, 

da execução das políticas públicas, destacam-se: a formação de capital social; avaliação das 

políticas públicas, com consequente utilização dos resultados; e observância com vistas a 

exercer um controle sobre as interferências decorrentes do fenômeno da globalização.  

Em relação ao capital social, sua formação requer algumas ações que, aliadas por parte 

do governo no desenvolvimento educacional dos indivíduos de modo a lhes conferir 

capacidade de compreensão da atual conjuntura, principalmente no que diz respeito às 

políticas públicas principalmente no que diz respeito às políticas públicas, com a ressalva de 

que, tais processos informativos devem ser transparentes e éticos, para que não personifiquem 

um mero instrumento de manipulação de tais dados conforme as circunstâncias políticas, e 

sim, como instrumento de aperfeiçoamento da formulação de políticas e de prestação de 

contas à sociedade civil.  

Quanto à globalização, este já é uma realidade, sem possibilidade de retrocesso à vista, 

mas com grande de interferência no cenário social e econômico interna, razão esta que, requer 

observância com vistas à identificação de mecanismos que possam ter o controle dos seus 

efeitos positivos sobre a execução das políticas públicas de modo a prevenir entraves no 

processo de inclusão.  
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THE FREQUENCY OF SOME WORKERS IN THE BARS AFTER WORKING HOURS - 

REDUCES FAMILY COMMUNICATION AND PERFORMANCE AT WORK 

LA FRECUENCIA DE ALGUNOS TRABAJADORES EN LOS BARES DESPUÉS DEL 

HORARIO DE TRABAJO - REDUCE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL 

RENDIMIENTO EN EL TRABAJO 

Elias Antônio Nhanhez 

NHANHEZ, Elias Antônio. A frequência de alguns trabalhadores nos bares após horas laborais –

Redução da comunicação familiar e do desempenho no trabalho. Revista International Integralize 
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RESUMO 

Depois das horas laborais, alguns trabalhadores concentram-se nos bares e botecos ao longo das ruas 

dos bairros periféricos da cidade de Guarulhos, para o consumo de bebidas alcoólicas. No dia seguinte, 
eles vão ao trabalho fisicamente cansado e com ressaca. Essas atitudes de trabalhadores alcoólatras 

fazem com que haja a diminuição de comunicação nas suas famílias e escale, algumas vezes, a 

violência verbal e física.  A lei trabalhista define a jornada máxima de 8 horas diária e 44 horas de 

produtividade semanal. Assim sendo, os trabalhadores têm 11 horas de repouso entre o fim de um 
turno e o inicio do outro. Todavia, há alguns trabalhadores que frequentam os bares e botecos 

transgredindo a Lei da família por chegarem tarde às suas residências e, prejudicam sobremaneira, as 

suas empresas pelo fraco desempenho no trabalho, devido à debilidade dos seus organismos causados 
pelas bebidas alcoólicas e tabaco. Entretanto, no final do mês, as empresas são obrigadas a pagarem o 

salário justo para todos os trabalhadores. Enfim, os materiais alinhados na referência bibliográfica 

permitiram notar a urgência que se tem de proibir a venda de bebidas alcoólicas aos trabalhadores após 
horas laborais. 

Palavras-Chave: Família. Comunicação. Bares. Álcool. Trabalho. 

 

ABSTRACT 

After working hours, some workers concentrate on bars and pubs along the streets of the suburbs of 

the city of Guarulhos, for the consumption of alcoholic beverages. The next Day, they go to work 

physically tired and with a hangover. 
These attitudes of alcoholic workers cause a decrease in communication in their families and 

sometimes escalate verbal and physical violence. 

The labor Law defines the maximum workday of 8 hours a day and 44 hours of weekly productivity. 

Therefore, workers have 11 hours of rest between the end of one shift and the beginning of the other. 
However, there are some workers who frequent bars and pubs, violating the Family Law by arriving 

late at their homes and, greatly damaging their companies by poor performance at work, due to the 

weakness of their bodies caused by alcoholic beverages and tobacco.                                               
Therefore, at the end of the month, companies are required to pay fair wages for all workers. Finally, 

the materials aligned in the bibliographic reference allowed us to note the urgency that it is necessary 

to prohibit the sale of alcoholic beverages to workers after working hours. 
Keyword: Family. Communication. Pubs. Alchool.Work. 

 

ABSTRACTO 

Después del horario laboral, algunos trabajadores se concentran en bares y pubs a lo largo de 

las calles de los suburbios de la ciudad de Guarulhos, para el consumo de bebidas alcohólicas. 

Al día siguiente, van a trabajar físicamente cansados y con resaca. Estas actitudes de los 

trabajadores alcohólicos provocan una disminución de la comunicación en sus familias y, en 
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ocasiones, aumentan la violencia verbal y física. La Ley del trabajo define la jornada máxima 

de trabajo de 8 horas diarias y 44 horas de productividad semanal. Por lo tanto, los 

trabajadores tienen 11 horas de descanso entre el final de un turno y el comienzo del otro. 

Sin embargo, hay algunos trabajadores que frecuentan bares y pubs, violando la Ley de 

Familia al llegar tarde a sus hogares y, dañando mucho a sus empresas por el mal desempeño 

en el trabajo, debido a la debilidad de sus cuerpos provocada por las bebidas alcohólicas y el 

tabaco. Por lo tanto, a fin de mes, las empresas deben pagar salarios justos para todos los 

trabajadores. Finalmente, los materiales alineados en la referencia bibliográfica permitieron 

notar la urgencia de que es necesario prohibir la venta de bebidas alcohólicas a los 

trabajadores fuera del horario laboral. 

Palabra clave: familia. Comunicación. Pubs. Alchool.Work. 

 

 

INTRODUÇÃO 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

A vida em família faz-se com base na comunicação interpessoal dos seus membros. 

Para tal, é necessário que haja o respeito e o diálogo como meios adequados na manutenção 

da harmonia e da paz familiar.  

    Porém, há trabalhadores que se dirigem aos bares após as horas laborais, prejudicando a 

convivência interpessoal dos membros da sua família e a produtividade empresarial pelo 

consumo de bebidas alcoólicas.  

           Estes trabalhadores atropelam a lei da família que garante a proteção delas nas áreas de 

saúde, segurança e educação. Além disso, violam também a lei trabalhista que estabelece 11 

horas de descanso do trabalhador. 

     No entanto, há uma necessidade urgente de fiscalização do comércio de bebidas 

alcoólicas nos bairros periféricos da cidade de Guarulhos onde se verifica a pobreza urbana e 

a luta das famílias de sobreviverem com base no salario mínimo e de pequenos negócios. 

Este trabalho ira despertar às pessoas alcoólatras da necessidade do dialogo familiar 

para a solidificação das famílias e a consequente paz das comunidades. As fontes consultadas 

para a feitura dessas atividades permitiu chegar ao conhecimento da necessidade urgente de 

combater a venda das bebidas alcoólicas nas garagens residências ao longo das ruas 

periféricas da cidade de Guarulhos. 

 

LEIS TRABALHISTAS 

   A lei trabalhista fala de 11 horas de tempo estabelecidas entre o fim de turno laboral e 

início de outro para permitir que o trabalhador tenha uma convivência com a sua família e o 

repouso adequado.  

       Porém, alguns trabalhadores perdem uma parte desse tempo nos bares das periferias 

da cidade de Guarulhos bebendo álcool após 8 horas de trabalho. No dia seguinte, esses 

trabalhadores vão ao serviço com ressaca que lhes pode prejudicar na execução do trabalho 

empresarial. 

Apesar disso, o trabalhador tem direito de salário justo como a manifestação de justiça 

por parte da empresa, de modo a servir as necessidades dos trabalhadores e da sociedade. 

Mas, os beneficiários por vezes agem com injustiça ao gastarem o dinheiro na compra de 

bebidas alcoólicas. 
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        Para fazer valer os valores morais, segundo Pires de Azevedo “a pessoa humana deve 

ser a forte e firme”. “É necessário ser-se homem, e homem forte, em todos as circunstancias 

de vida, porquanto as circunstancias não nos tornam fracos, apenas mostram o que somos”. 1 

  Para tal, as pessoas precisam ter responsabilidade e consciência moral em cada ato das 

circunstancias da vida. Daí ha razões de proibir esse mal das sociedades devido a sua ação de 

degradar nas famílias, no trabalho e nas culturas. 

 

O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS AO LONGO DA HISTÓRIA COMO 

VALOR 

 

Dai que, ao longo da história os imperadores, papas e outros dignitários religiosos se 

insurgiram contra esse mal, a ponto de elaborarem decretos, bulas e doutrinas que visassem 

controlar o uso do álcool e do tabaco ao longo da historia. 

 De acordo com Bernard Watson, o conhecimento da fabricação do álcool, data da 

descoberta da destilação do açúcar pelo francês Louis Pasteur e outros no século XIX, sabe-se 

também que a literatura faz referencia ao fabrico do álcool na cultura indiana e egípcia, pois, 

encontram-se indicações de tal nos túmulos egípcios nomeadamente relacionados com o 

fabrico do vinho que datam 400 anos antes de Cristo. 

      O imperador Domiciano decidiu proibir usando o decreto imperial que ordenava a 

destruição de vinhateiros no se império por um período de 200 anos’ ’Essa medida imperial 

visava prevenir os danos físicos e morais que esse mal ia causando na sociedade. Sabe-se 

ainda que Plinio, (A.D.2779), o grande, escreveu algo sobre a embriaguez no seu tempo, 

dizendo que o homem pervertido ingenuamente substitui a agua com bebidas intoxicantes, 

sobretudo nos países do ocidente, referindo-se da Inglaterra.  

De acordo com A.A. Pires “o homem” é ponto de chegada e é ponto de partida, pois, 

somos como um terreno de Aluvião muito complexo em que entra o contributo de nossos pais 

e dos pais de nossos pais; ponto de partida. Como filhos recebendo como pai transmite-se; e o 

homem pela conduta que tiver na vida esta a preparar a herança de seus filhos e dos filhos dos 

seus filhos’’. Deste modo , se torna uma situação difícil para o trabalhador se adaptar 

conscientemente no trabalho com habilidade e capacidades desejados. 

 

ADAPTAÇÕES DO HOMEM NO TRABALHO 

           A empresa é um lugar de encontro da pessoa humana com o capital. Mesmo as 

empresas automatizadas precisam do operário, do técnico para a reparação das máquinas. Por 

isso, a projeção das maquinas e a planificação de todos os serviços é feitos de acordo com 

aptidões físicas e psicológicas do homem, de modo a poder fazer com que este se adapte a 

empresas e ao trabalho. 

   Por causa disso, as empresas procuram empregar pessoas capazes de corresponderem 

ao ambiente e aos serviços a serem prestados. Os candidatos ao emprego são selecionados e 

remunerados de acordo com as suas qualificações profissionais. O atestado médico constitui 

um instrumento que garante a confirmação do contrato ao emprego junto ao empregador de 

possuir uma boa saúde. 

      Neste sentido, os trabalhadores alcoólatras consumindo desmedidamente debilitam as 

suas faculdades físicas e intelectuais da pessoa humana, chegando a impossibilitar a sua 
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continuação na empresa pelo fato de não poder se adaptar as condições ambientais do 

trabalho. A título de exemplo veem-se trabalhadores que consomem o álcool entre os períodos 

laborais, alterando assim, as suas faculdades mentais. 

   Por vezes preferem não retornarem ao trabalho, permanecendo ate altas horas da noite. 

Quando se trata de sexta-feira, alguns pernoitam fora das casas, abandonando deste modo as 

suas famílias. 

   Os trabalhadores com essas atitudes empobrecem a vontade de trabalhar pela bebida 

alcoólica. 

ERGONOMIA - CIÊNCIA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

         A ergonomia é um estudo cientifico dos problemas relativos ao trabalho humano e que 

deve ser levados em conta na projeção das máquinas, dos equipamentos e do ambiente do 

trabalho. De fato, as máquinas são inventadas, o ambiente de trabalho criado, mas o álcool 

torna o trabalho incapaz de ajustar-se a tais situações. A ergonomia coloca o homem no centro 

de todo o sistema empresarial, sabendo-se que os trabalhadores encontram a sua realização e 

satisfação no trabalho, ao se inter-relacionar com as máquinas com o trabalho. 

  Na relação homem-máquina exige-se que a pessoa tenha bom equilíbrio psicológico-

social e conhecimento razoável do seu trabalho. 

       Caso haja deficiência psicológica derivada do consumo de álcool operário poderá 

com varias facilidade de envolver-se em acidente no exercício das suas funções, causando 

assim danos matérias, físicos e morais. Quando isso acontece, a empresa faz gastos 

imprevisíveis com a assistência medica e a indemnização ao trabalhador em causa. 

Portanto, é importante que se observe a deontologia profissional no sentido de 

preservar a economia da empresa e da saúde do trabalhador. 

 

A VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS APÓS HORAS LABORAIS, DIFICULTA 

DIẤLOGO FAMILIAR E PREJUDICA O DESEMPENHO LABORAL 

 

             Segundo, padre Orlando Vilela, ‘’para ser, o homem precisa ter, para ter, precisa 

trabalhar’’. .  Isso quer dizer que o homem deve saber ser solidário no sentido de serviço 

porque o trabalho beneficia ao trabalhador, as famílias, a empresa e a comunidade em geral. 

Todo o mal causado pelo álcool afeta a família, bases da sociedade. A família é criada dentro 

da sociedade e, cada membro da família é um elemento importante da sociedade. Todavia, 

esta estrutura vital é muitas vezes quebrada ou afetada pelo consumo de álcool dos 

trabalhadores após as horas laborais em Guarulhos. 

        De acordo com Mesquita Lima, o parentesco é uma faculdade de elevado valor, pois, 

inclui os laços matrimoniais de pessoas sadias e de boa conduta moral. E, quando o álcool é 

acolhido pelas famílias degrada e destrói cada membro desta, desorganizando as relações de 

parentesco existentes. Os perfeitos deviam por unanimidade apostarem por combater este mal 

que enferma a sociedade, perigando as futuras gerações. Por sorte já existem perfeitos que já 

entraram na luta  

“O prefeito Marcelo Belinati (PP) quer proibir a venda de bebidas alcoólicas em ruas e 

avenidas de Londrina e multar consumidores e estabelecimentos que desrespeitarem a 

determinação. Na justificativa do projeto de lei (PL), que será encaminhado à Câmara 
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Municipal de Londrina (CML) nesta quarta-feira (22), Marcelo justifica que segue 

recomendação da Promotoria Pública de Defesa do Meio Ambiente. O texto, entretanto, traz 

ressalvas em relação a locais e ocasiões em que a venda e o consumo será liberado em áreas 

públicas”. O perfeito Marcelo Belitani em defesa da segurança das pessoas e direito do 

cidadão disse: 

"Temos informações de inúmeras queixas em finais de semana, sujeira, pessoas que 

urinam na frente às casas e prédios, barulho e insegurança. O direito de um cidadão vai até 

onde esbarra no direito dos outros"  

 

A EMPRESA Ế O LUGAR DE ENCONTRO DIẤRIO DO CAPITAL COM O 

TRABALHO - PROIBIÇÕES DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM PROL 

DA SAÚDE DO TRABALHADOR E DA EMPRESA 

  

          A cultura de frequentar bares após horas laborais tem diminuído também as 

capacidades mentais dos trabalhadores e a observância das normas de segurança no trabalho, 

culminando em algumas ocasiões em sinistros. 

O álcool além de reduzir a comunicação familiar e o desempenho no trabalho constitui 

uma das causas da morte no mundo. Por isso que, esse assunto merece bastante atenção para 

salvaguardar as famílias e na criação das condições para que haja produtividade empresarial. 

Por causa disso, o trabalhador deve servir a sua empresa com conhecimento e 

responsabilidade porque o capital, a matéria prima e o recurso humano é que fazem gerar a 

empresa. Sabe-se também que a família e o trabalho estão interligados, uma vez que, o fruto 

do trabalho tem como a finalidade beneficiar as famílias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Porém, os membros da família dos trabalhadores alcoólatras são afetados pela miséria 

devido ao gasto de dinheiro na compra das bebidas alcoólicas nos bares após horas laborais.  

      Além disso, o álcool tem sido uma das causas de acidentes de trabalho. Muitas 

empresas chegam a pagar ao trabalhador acidentado, avultadas somas de dinheiro no 

tratamento e indemnização ao sinistrado.   

Em suma, a venda de bebidas alcoólicas nas ruas deveria ser combatida para permitir 

que os trabalhadores possam chegar as suas residências nas horas certas para poderem 

conviver harmoniosamente com os membros da sua família e na manutenção da Paz e sossego 

nas comunidades. 
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RESUMO 

As tecnologias são os meios utilizados para nos auxiliar nas mais diversas tarefas, possibilitando 

dispor de ferramentas que otimizam os trabalhos. As tecnologias da informação e comunicação não 
são diferentes, porque elas fornecem meios eficientes para resolver diversas questões que seriam, no 

mínimo, muito difíceis de se fazer por outros meios, isto é, caso fosse possível. Entretanto, até que 

houvesse tecnologia suficiente para torná-las viáveis de serem construídas, foram necessárias diversas 
contribuições de indivíduos dispostos a colaborar com o avanço da sociedade. Nesse contexto, este 

artigo tem como objetivo descrever as quatro revoluções industriais e algumas tecnologias associadas 

à computação que surgiram em cada uma delas, bem como relatar acontecimentos históricos 

importantes de serem lembrados para que a geração atual, e as próximas, não cometa os mesmos erros 
do passado quando se optou em fazer um mau uso da tecnologia ou não souberam lidar 

adequadamente com as consequências negativas resultantes com a sua implementação. 

Palavras-chave: História da Computação. Indústria 4.0. Internet das Coisas. Quarta Revolução 
Industrial. Revolução Industrial. 

 

ABSTRACT 

Technologies are the means used to help us in the most diverse tasks, enabling us to have tools that 
optimize our work. Information and communication technologies are no different, because they 

provide efficient means to resolve various issues that would be, at the very least, very difficult to do by 

other means, that is, if it were possible. However, until there was enough technology to make them 
viable to be built, several contributions from individuals willing to collaborate with the advancement 

of society were necessary. In this context, this article aims to describe the four industrial revolutions 

and some technologies associated with computing that emerged in each one of them, as well as to 
report important historical events to be remembered so that the current and future generations do not 

make the same mistakes. from the past when they chose to misuse the technology or did not know how 

to deal adequately with the negative consequences resulting from its implementation. 

Keywords: Computer History. Industry 4.0. Internet of Things. Fourth Industrial Revolution. 
Industrial Revolution. 

 

ABSTRACTO 

Las tecnologías son el medio utilizado para ayudarnos en las más diversas tareas, permitiéndonos 

disponer de herramientas que optimizan nuestro trabajo. Las tecnologías de la información y la 

comunicación no son diferentes, porque proporcionan medios eficientes para resolver diversos 

problemas que serían, como mínimo, muy difíciles de hacer por otros medios, es decir, si fuera 
posible. Sin embargo, hasta que no hubo suficiente tecnología para viabilizar su construcción, fueron 

necesarias varias contribuciones de personas dispuestas a colaborar con el avance de la sociedad. En 

este contexto, este artículo tiene como objetivo describir las cuatro revoluciones industriales y algunas 
tecnologías asociadas a la computación que surgieron en cada una de ellas, así como reportar hechos 

históricos importantes para ser recordados para que las generaciones actuales y futuras no hagan lo 

mismo. errores. del pasado cuando optaron por hacer un mal uso de la tecnología o no supieron cómo 
lidiar adecuadamente con las consecuencias negativas resultantes de su implementación. 

Palabras clave: Historia de la Computación. Industria 4.0. Internet de las Cosas. Cuarta Revolución 

Industrial. Revolución industrial. 
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Desde as primeiras épocas da presença humana no Globo, os nossos ancestrais 

buscaram meios de se comunicar para compartilhar experiências e criar laços com os seus 

semelhantes. Conforme foram evoluindo em conhecimento, criaram as primeiras ferramentas 

para auxiliá-los nas tarefas diárias. Posteriormente, com o progresso das civilizações, cada 

uma delas contribuiu em alguma medida para melhorar as condições de vida de suas 

populações. Então, se nas primeiras civilizações o desafio foi o de organizar a sociedade a fim 

de manter a boa convivência, com cada um dos indivíduos se responsabilizando por uma 

tarefa, para que, por meio do seu trabalho pudesse auxiliar os demais, do mesmo modo que 

seria beneficiado com o labor alheio, os desafios contemporâneos são outros. 

Nos tempos atuais, início da década de 2020, cujo século é marcado pela ascensão da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a qual exerce influência direta em nossas 

atividades diárias e o modo como nos comunicamos, já que as distâncias físicas, e até mesmo 

idiomáticas, por conta das ferramentas de tradução automática, não são mais empecilhos para 

a partilha de experiências.  

A tecnologia hoje permeia todas as áreas do conhecimento, possibilitando transformar 

o meio ambiente para atender as nossas necessidades, tal como a tecnologia da informação, 

cuja presença preponderante tem como base o estudo, o desenvolvimento e a aplicação 

computacional, englobando sistemas, equipamentos e as pessoas envolvidas, bem como as 

redes de comunicação para interligá-los. Com isso, chega-se à definição de TIC (PINOCHET, 

2014). 

Nesse cenário onde as TICs cada vez mais desempenham um papel fundamental na 

sociedade, é importante entender os acontecimentos históricos que ocorreram até que fosse 

possível chegar às tecnologias atuais. Para isso, como contexto é relatado como a produção 

individual dos artesãos se converteu em processos padronizados, além de apontar a maneira 

de como as revoluções industriais contribuíram para as evoluções tecnológicas 

computacionais emergidas em cada período, bem como o princípio das redes de 

comunicações e a sua expansão com o aumento dos mais variados dispositivos conectados à 

Internet. Em adicional, neste artigo também é tratado sobre alguns importantes 

acontecimentos históricos e como podemos aprender com os erros passados para não os 

cometer novamente, sobretudo no que diz respeito ao potencial aumento do desemprego 

resultante da implementação da robotização nas industriais caso ela não seja corretamente 

dimensionada para buscar soluções equilibradas para essa questão. 

 

DOS ARTESÃOS AOS AUTÔMATOS 

Possuir conhecimento, habilidade e prática para transformar recursos disponíveis em 

algo útil pode ser entendido como o processo de se fazer tecnologia, a qual precisa ser 

inventada, projetada e fabricada. Por exemplo, nos tempos primitivos, a construção de um 

arco, de uma flecha, ou a aplicação de conhecimento transmitido pelos ascendentes para caçar 

animais, são consideradas tecnologias (AKABANE; POZO, 2020). 

Em todas as eras da humanidade a comunicação se constituiu em um fator essencial 

para a evolução do indivíduo e da sociedade como um todo, de modo que, desde os alvores da 

presença humana na Terra, a transmissão de ideias entre os seus semelhantes foi sendo 

aperfeiçoada ao longo do tempo. 
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As rudimentares formas de contar, registrar e calcular remontam de longa data, cujos 

meios foram propostos desde cedo, tal como a forma de enumerar utilizando os dedos das 

mãos ou a vara de contar, onde se faziam riscos nela para representar a quantidade que se 

desejasse armazenar. Posteriormente foi inventado um dos mais antigos instrumentos para 

essa finalidade, o ábaco (WAZLAWICK, 2016). 

Não obstante, até a concepção da ideia dos primeiros computadores, foi necessário 

trilhar um longo caminho de descobertas e invenções, até que houvesse amadurecimento o 

suficiente para concretizá-los em tecnologias, tal como a calculadora, em que até uma ser 

construída de fato, como a de Blaise Pascal (França, 1623-1662), outra havia sido projetada 

por William Schickard (Alemanha, 1592-1635) (HÉNIN; TEMPORELLI, 2012); no entanto, 

um século antes de Schickard, o italiano Leonardo da Vinci (1452-1519) havia esboçado 

planos de um dispositivo de calcular (POTTENGER et al., 2020). 

Apenas para citar outros exemplos de esforços que precederam as máquinas de operar 

cálculos, o russo Semion Nikolaievitch Korsakov (1787-1853) publicou métodos e 

mecanismos para armazenar e buscar informações em cartões perfurados (GANSSLE, 2009). 

Mais tarde, a ideia dos cartões também foi utilizada por Charles Babbage (Inglaterra, 1791-

1871) para construir a sua Máquina Analítica (HARLIZIUS-KLÜCK, 2017), que, embora não 

foi concluída, introduziu conceitos utilizados nos computadores de hoje, como processador, 

armazenamento de dados e dispositivos de entrada e saída (POTTENGER et al., 2020). Outro 

nome que ficou famoso por ter ajudado a expandir o conhecimento na área, foi Augusta Ada 

Byron King − conhecida como Ada Lovelace − (Inglaterra, 1815-1852), a qual descreveu, 

para citar exemplos, o que hoje é conhecido como funções de memória, registros e laço de 

repetição (MARTIN, 2015). 

Como os computadores são máquinas lógicas, para que houvesse a possibilidade de 

construí-los, foi necessário desenvolver uma lógica que pudesse ser incorporada em seu 

funcionamento. E, para isso, somam-se as contribuições da lógica booleana de George Boole 

(Inglaterra, 1815-1864) (FISHER, 2015), ao demonstrar a conexão entre lógica e matemática, 

por meio do que hoje é conhecida como álgebra booleana (POTTENGER et al., 2020), bem 

como dos conhecimentos transmitido por Aristóteles (Grécia, 384 a.C.-322 a.C.) e dos 

trabalhos de lógica do Gottlob Frege (Alemanha, 1848-1925) (CORCORAN, 2016). 

No início do século XVIII, Henry Mill (Inglaterra, 1683-1771) registrou a primeira 

patente de uma máquina de escrever, no entanto, ele nunca chegou a construí-la 

(WAZLAWICK, 2016), as quais viriam a ser comercializadas apenas na segunda metade do 

século seguinte (POTTENGER et al., 2020), período que havia sido inventado o telefone 

(BEAUCHAMP, 2010), e, anos mais tarde, nos Estados Unidos da América (EUA), Thomas 

Edison (1847-1931) desenvolveu o fonógrafo, uma máquina que possibilitou a gravação e a 

reprodução sonora. Após essa invenção, Oberlin Smith (EUA, 1840-1926) criou o método de 

gravação magnética (KIMIZUKA, 2012). No final desse século, Karl Ferdinand Braun 

(Alemanha, 1850-1918) construiu o primeiro tubo de raios catódicos (PECHENKIN, 2013), 

cujo conhecimento serviu para a construção do tubo de televisão. Esses primeiros inventos, 

são apenas alguns exemplos das tecnologias desenvolvidas separadamente, e que mais tarde, 

foram unidas em uma mesma máquina, dando origem aos primeiros computadores. 
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A história dos computadores modernos digitais, ou seja, que representam informações 

de forma discreta em um sistema binário − geralmente como sequências de zeros e uns, 

indicando estados de ligado ou desligado de um circuito elétrico para representar o fluxo da 

lógica −, remontam os anos finais de 1930 e início da década seguinte, nos EUA, na Grã-

Bretanha e na Alemanha, os quais usavam interruptores operados por eletroímãs (os relés) e 

seus programas eram armazenados nas fitas de dados em papel com furos ou nos cartões 

perfurados. Além dos relés, experimentos também foram realizados com tubos de vácuos − 

um interruptor sem peças móveis utilizado para armazenar cada dígito binário −, tal como o 

Colossus. Já o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), foi construído com 

tubos de vácuo e relés, sendo considerado como um computador transitório para os 

subsequentes que eram totalmente eletrônicos. Essas máquinas que empregavam tubos de 

vácuo deram início à primeira geração de computadores (POTTENGER et al., 2020). No 

entanto, logo foram substituídos por válvulas como componentes básicos para a construção 

das portas lógicas (WAZLAWICK, 2016). 

Até esse ponto do artigo foi relatado brevemente alguns exemplos dos primeiros 

esforços humanos para, por meio de processos contínuos de evolução, criar o fundamento 

necessário a fim de viabilizar a construção dos primeiros computadores. Antes de prosseguir 

com a história da computação, é importante uma visão geral de como a sociedade se 

organizou ao longo do tempo frente aos desafios impostos em cada época. 

Quando os indivíduos de uma sociedade passaram a fabricar produtos para uso próprio, bem 

como comercializar o excedente, tal como roupas, utensílios domésticos, calçados, alimentos 

e remédios, eles eram chamados de artesãos, os quais, geralmente, aprendiam o ofício com os 

seus ascendentes que detinham o conhecimento das técnicas e das práticas para fabricar 

aquilo que faziam. No decorrer do tempo, pessoas com visão de produção e organização 

reuniram os artesãos em um mesmo local, remunerando-os mensalmente pelos seus trabalhos, 

com o intuito de comercializar as mercadorias produzidas (ALMEIDA, 2019). 

Quando os artesãos passaram a trabalhar, no que viria a ser conhecido como fábrica, 

os produtos começaram a ser manufaturados em larga escala e de maneira padronizada. Esse 

período foi denominado de Primeira Revolução Industrial (BRITANNICA, 2020a). A palavra 

revolução indica quebra de paradigma, onde há a substituição na forma de pensar e de agir, 

enquanto que na evolução, o avanço ocorre por meio de processos contínuos (PINOCHET, 

2014). 

A Primeira Revolução Industrial teve início na Grã-Bretanha no século XVIII, onde 

surgiu a primeira máquina a vapor, criada pelo engenheiro escocês James Watt (1736-1819). 

Mais tarde, a industrialização começou em outros países europeus, como Bélgica, França e 

Alemanha. Embora nesse último país, esse processo tenha iniciado mais tarde, o seu 

crescimento foi rápido, fazendo com que no final do século XIX superasse a Grã-Bretanha na 

produção de aço e se tornando líder mundial nas indústrias químicas. Nos séculos XIX e XX, 

a indústria dos EUA superou as dos países europeus. Além dessas nações, o Japão e a União 

Soviética se destacaram em sua industrialização no início do século XX, e, em meados desse 

mesmo século, a China e a Índia (BRITANNICA, 2020a). 

Na França, no início do século XIX, Joseph-Marie Charles − conhecido como 

Jacquard − (1752-1834), aperfeiçoou o funcionamento dos teares, que são máquinas para 

confeccionar tecidos, utilizando para isso, uma sequência de cartões perfurados para alterar o 
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padrão da tecelagem. Esse método pode ser considerado como sendo o meio em que o 

pensamento dos tecelões era transferido para os motores de cálculos (CERUZZI, 2006). 

As décadas finais do século XIX mostravam sinais de que uma nova revolução 

industrial havia iniciado, quando começou a exploração de recursos naturais em larga escala, 

a utilização de novas fontes de energias e a produção de materiais mais leves, como o plástico 

(BRITANNICA, 2020a). Um dos marcos que caracterizou a Segunda Revolução Industrial foi 

a linha de produção em massa, criada por Henry Ford (EUA, 1863-1947) para a fabricação de 

automóveis (ALMEIDA, 2019). 

As duas primeiras revoluções industriais operaram mudanças tanto socioeconômicas e 

culturais, quanto tecnológicas, cujas principais características pode-se citar o emprego de 

novos materiais básicos, como o ferro e o aço; o uso de novas fontes de energias, incluindo os 

combustíveis, o carvão, o motor a vapor, a eletricidade, o petróleo e o motor de combustão 

interna; a invenção de máquinas, tal como o tear de fiação; a organização do trabalho no 

sistema de fábrica, onde houve a divisão e especializações das funções; o desenvolvimento de 

novos meios de transporte e comunicação, tais como a locomotiva e o navio a vapor, o 

automóvel, o avião, o telégrafo e o rádio; e o aumento da aplicação da ciência na indústria. As 

mudanças também foram sentidas nas áreas rurais, porque a mecanização dos processos 

agrícolas resultou na imigração das pessoas do campo para as cidades, e com isso, os 

camponeses não puderam mais contar com a fonte de renda proveniente dos seus trabalhos 

com a terra; já o crescimento das cidades resultou em mudanças sociais e no surgimento de 

novas formas de autoridade. Nas cidades, os trabalhadores passaram de artesãos, manuseando 

ferramentas manuais, para operadores de máquinas, sujeito às disciplinas vigentes nas 

fábricas. A crescente produção industrial e o aumento do comércio internacional promoveram 

mudanças econômicas e políticas. Devido a tudo isso, a cultura também foi alterada 

(BRITANNICA, 2020a). 

Essa transformação, principalmente no âmbito profissional, em que, de um lado 

haviam os operadores das máquinas, formando o novo perfil de trabalho, e do outro lado, os 

operários que viam a redução dos seus postos de trabalhos por conta da introdução das 

máquinas (ALMEIDA, 2019) causou um desequilíbrio na oferta de trabalho, levando os 

governos a adotarem um novo modelo social e econômico (BRITANNICA, 2020a). 

A transição da Segunda para a Terceira Revolução Industrial foi marcada por 

momentos críticos na história, como as duas Guerras Mundiais e governos tirânicos 

assumindo o poder. A polarização criada nesse período aflorou os ânimos do hemisfério norte 

a ponto de haver possibilidade de o mundo presenciar outras cidades destruídas por armas 

nucleares − sendo as duas primeiras, em Hiroshima e Nagasaki, no Japão (ROYDE-SMITH; 

HUGHES, 2020) −, onde os EUA, e seus aliados, confrontaram a União Soviética nas frentes 

políticas, econômicas e midiáticas; além de produzirem uma infinidade de armas. Esse 

período ficou conhecido como Guerra Fria que terminou com o colapso da União Soviética 

nos anos finais de 1991 (BRITANNICA, 2020b). 

No transcurso da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha desenvolveu o Colossus 

para quebrar cifras e códigos gerados pelos dispositivos alemães, ou seja, interceptar as 

mensagens codificadas e decodificá-las para possibilitar o seu entendimento. Já os 

estadunidenses construíram o Harvard Mark I (também conhecido como IBM Automatic 

Sequence Controlled Calculatore) e o ENIAC (WAZLAWICK, 2016); e os alemães, o Z4. 
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Esses computadores de primeira geração eram caros e grandes. A introdução dos transistores 

marcou o início da segunda geração, utilizados pelos minicomputadores, que surgiram em 

meados dos anos 1960. Na década seguinte foram introduzidos os microcomputadores, 

construído em torno de um circuito integrado com microprocessador (ou chip), com cada um 

podendo conter milhares (terceira geração) ou milhões de transistores (quarta geração), e a 

partir de então, o termo computador pessoal começou a ser difundido (POTTENGER et al., 

2020). A definição simplista de computador como uma máquina que calcula, remonta a 

função para o qual inicialmente foi concebido. No entanto, como qualquer informação pode 

ser codificada numericamente, percebeu-se que eles poderiam ser utilizados para propósitos 

gerais, como tomar decisões de roteamento de conexões telefônicas, procurar palavras em um 

texto armazenado em um banco de dados, encontrar padrões de consumo em um mercado, 

controlar sistemas mecânicos como automóveis, ferramentas cirúrgicas robóticas, dentre 

diversas outras funções (POTTENGER et al., 2020). 

Os exemplos citados acima surgiram no período que compreende a Terceira 

Revolução Industrial, em que se acentuou a evolução tecnológica na área da eletroeletrônica, 

viabilizando a automação industrial, onde houve a implantação de computadores nas fábricas, 

controles eletrônicos, sensores e dispositivos para controlar a produção e tomada de decisão 

de maneira autônoma, isto é, sem a intervenção humana (ALMEIDA, 2019). Além da 

automação industrial, os processadores incorporados também passaram a ser utilizados em 

ambientes residenciais, como em eletrodomésticos. Os computadores que processam dados 

analógicos, ou computadores híbridos analógicos-digitais, ainda possuem aplicações em 

sistemas dinâmicos, como voo de aeronaves, operações de usinas nucleares e reações 

químicas (POTTENGER et al., 2020). 

É difícil precisar a data de começo e término entre os acontecimentos históricos, 

porque geralmente há sobreposições de processos durante a transição para uma nova época, 

como é o caso das revoluções industriais. Por isso, a esse respeito, é mais viável aproximar as 

datas que as delimitam. Nesse contexto, na Tabela 1 é reproduzida uma cronologia contendo 

as principais características das três revoluções industriais. 

 

Tabela 1: Cronologia das eras industriais. 

 Primeira 

Revolução 

Industrial 

Segunda 

Revolução 

Industrial 

Terceira Revolução 

Industrial 

Datas aproximadas 1750-1815 1870-1914 1973- 

Localidade Grã-Bretanha EUA, Alemanha EUA, Ásia Oriental 

Tecnologia Maquinário Química TIC, biotecnologia 

Motivo Água, vapor Eletricidade, 

petróleo 

Nuclear, renovável 

Material Ferro Aço, plástico Silício, materiais 

inteligentes 

Automação de transformação de transferência de controle 

Tipo de processo Trabalho Capital Informação 
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Tamanho da 

empresa 

Pequena Ampla Mista 

Vantagens Especialização Integração interna Integração externa 

Organização Empreendedor Multidivisional Em rede 

Estrutura industrial Competitiva Oligopolista Mista 

Tipo de capitalismo Pessoal Gerencial Colaborativo 

Modo de 

governança 

Mercados Hierarquias Redes 

Fonte: Traduzido de von Tunzelmann (2003). 

 

Com relação a Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, cujo termo surgiu na 

Alemanha, no começo de 2011, inicialmente introduzido como Industrie 4.0, se tratou de uma 

iniciativa do governo para posicionar o país na vanguarda mundial da manufatura (UNIDO, 

2018). Se esse empreendimento pode ser caracterizado como o princípio da Quarta Revolução 

Industrial, ou se será necessário concretizar em maior escala alguns dos processos que a 

caracterizam, como a robotização das fábricas ou outros aspectos, penso ser uma questão que 

requer uma análise criteriosa. Contudo, o momento atual parece ser uma transição para a 

Quarta Revolução Industrial. 

 

REDES DE COMUNICAÇÃO 

Durante a Guerra Fria, quando havia o temor de um ataque nuclear, uma agência do 

governo dos EUA, atual DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), financiou 

um empreendimento para desenvolver uma rede de computadores, e, para isso, criou a 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). A ideia era construir uma rede 

de informação que houvesse várias rotas de comunicação para que os pacotes de informações 

pudessem ser enviados de forma redundante, com o objetivo de, caso alguma parte da malha 

fosse destruída, a comunicação permanecesse ativa (VELOSO, 2011). 

Durante a década de 1980, várias redes da América do Norte e da Europa foram 

conectadas, utilizando os protocolos de comunicação TCP (Transmission-Control Protocol) e 

o IP (Internet Protocol), responsável em fornecer endereços para encaminhar os pacotes de 

informações. Conforme mais redes foram se conectando, surgiu, no início da década seguinte, 

a World Wide Web (POTTENGER et al., 2020). 

Com relação ao protocolo TCP/IP, o sociólogo Philip N. Howard argumenta que esse 

protocolo ganhou impulso após o exército dos EUA endossar o seu uso e só se tornou 

dominante após a queda da União Soviética. Com isso, os anos que se seguiram até o início 

de 2000, correu a ideia de que a disseminação da Internet foi o fruto do suposto triunfo da 

democracia liberal. No entanto, alguns estudiosos alertam sobre o potencial de a Internet 

servir como uma tecnologia que pode ser usada como meio de rastrear e espionar as pessoas 

(O’MALEY, 2016), utilizando, por exemplo, o GPS (Global Positioning System), que é um 

sistema de comunicação e posicionamento por satélite, desenvolvido pelas forças armadas 

norte-americanas (POTTENGER et al., 2020). 
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A crescente utilização da Internet fez surgir ideias de ligar outros aparelhos à rede, tal 

como a Internet das Coisas (IdC), termo que designa uma rede de dispositivos conectados 

(interligados e inter-relacionados) que podem se comunicar por meio da infraestrutura da 

Internet, cuja comunicação é feita de modo autônoma. A IdC engloba objetos, coisas e 

processos universalmente conectados para criar uma característica digital das pessoas e do 

ambiente ao redor de si em tempo real (ELUWOLE et al., 2018). 

Essas questões levou o Howard a investigar a evolução da rede global e como ela pode 

afetar a governança mundial e o equilíbrio geopolítico de poder frente a crescente conexão de 

dispositivos à Internet, incluindo de tudo, desde motores a jato até máquinas de café, além de 

uma infinidade de outros itens do cotidiano. Essa conexão de itens à rede, a Internet das 

Coisas, gera uma grande quantidade de dados, que, embora possam ser utilizados para 

melhorar a eficiência, também pode ser uma ameaça. Por exemplo, a utilização de um 

marcapasso cardíaco conectado à Internet fornece uma vantagem no controle da saúde, 

porém, ao mesmo tempo pode deixar o paciente vulnerável porque ele estará exposto ao 

roubo de dados pessoais ou até mesmo comprometer a sua segurança pessoal. Howard 

argumenta ainda que empresas privadas que detenham muita tecnologia de Internet terão um 

papel central na manutenção da estabilidade, já que a introdução de tecnologias comuns, 

somado a rede global de dispositivos, poderá produzir uma estabilidade política mundial; para 

citar caso análogo, tal como a influência exercida por um poder hegemônico militar. Howard 

salienta que esse novo poder proveniente da tecnologia será exercido em cooperação entre 

governos e indústrias (O’MALEY, 2016). 

Como a Internet das Coisas tem como objetivo conectar todos os itens, surgiu a 

necessidade de aumentar a capacidade das redes de telecomunicações para serem capazes de 

suportarem alto tráfego, isto é, fluxo maciço de conteúdo que será demandado, além de 

garantir a confiabilidade e a disponibilidade, a fim de que o serviço requisitado pelo usuário 

seja atendido. 

A tecnologia de telecomunicações atual é a de quinta geração (5G), a qual teve como 

antecessores a primeira geração (1G), sendo desenvolvida na década de 1980, cujo sistema 

era puramente analógico, que forneceu a base para o fornecimento de serviço de voz; na 

segunda geração (2G), foi otimizado a comunicação por voz, bem como possibilitou o envio 

de mensagens curtas de texto e de mensagens multimídias; a terceira geração (3G), introduziu 

banda larga para transferência de maiores taxas de dados, e, por consequência, maiores 

conteúdos de multimídia; a quarta geração (4G), possibilitou a utilização de grande escala de 

dados; e a 5G, promete o serviço contínuo, sem interrupções (ELUWOLE et al., 2018). 

Para sumarizar as três revoluções industriais, na Primeira as máquinas eram movidas 

utilizando água e energia a vapor; na Segunda eram alimentadas com energia elétrica para a 

produção em massa; na Terceira houve a utilização da eletrônica e de tecnologias 

computacionais para automatizar a produção (SCHWAB, 2016). 

 

QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL OU INDÚSTRIA 4.0 

 

A indústria é o segmento da economia responsável pela produção de bens materiais, os 

quais cada vez mais são fabricados de maneira altamente mecanizados e automatizados, 
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utilizando para isso sensores, robôs e sistemas autônomos. À vista disso, com a digitalização 

da indústria, isto é, um meio de automatizar o processo de fabricação, que, combinado com 

tecnologias de Internet, bem como máquinas e produtos que trabalham de forma 

automatizada, em que os produtos controlam o seu próprio processo de fabricação, formam a 

base da Indústria 4.0 (LASI et al., 2014), tal como proposto na Alemanha, no início da década 

passada (UNIDO, 2018). A digitalização das ferramentas de fabricação e de suporte à 

fabricação geram dados, os quais são utilizados como fonte de informação para a tomada de 

decisão, isto é, servindo de suporte às funções de controle e análise. A evolução dos processos 

digitais e o aumento da digitalização dos bens e serviços resultam em ambientes digitalizados, 

por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada. Como consequência disso, o 

desenvolvimento desses sistemas pretende fundir o meio físico com o digital a ponto de ser 

difícil diferenciá-los razoavelmente (LASI et al., 2014). 

Com a crescente digitalização, haverá uma troca de paradigma, onde a economia 

industrial passará cada vez mais para a digital (ver Tabela 2). Paradigma nesse contexto é um 

modelo que orientará, por meio de padrões, o entendimento da ocorrência de fenômenos, 

baseada na informação, a qual servirá de suporte para a sociedade, já que a produção de 

conhecimento toma contornos de "mercadoria", em que a mercadoria informacional se torna 

um fator indispensável para a competição internacional pelo poder (PINOCHET, 2014). 

 

Tabela 2: Transição do paradigma industrial para o digital. 

 Economia 

Industrial 

Economia Digital 

Tipo de informação Analógica Digital 

Criação de valor Métodos repetitivos 

de trabalhos 

Aplicação do conhecimento ao 

trabalho (produtividade com 

inovação) 

Fator de produção Mão de obra Conhecimento 

Interação entre 

vendedores e 

compradores 

No ponto de venda Transações no mercado virtual 

Conteúdo, contexto e 

infraestrutura 

Agregados ao 

produto 

Desagregados, criando novas formas 

de negócios 

Fonte: Pinochet (2014). 

 

Além da digitalização, outra tendência da Indústria 4.0 é a de miniaturizar, tal como os 

computadores (LASI et al., 2014), em que os primeiros a serem construídos podiam ocupar o 

espaço de uma sala (CHM, n.d.), e, entre 2010 e 2020, os transistores foram miniaturizados a 

ponto de serem constituídos por alguns átomos (POTTENGER et al., 2020), com isso, hoje é 

possível fabricar computadores muito pequenos, como o Michigan Micro Mote, cujo tamanho 

é menor do que meio centímetro (UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2015). 
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No final dos anos 1950, o Richard Feynman (USA, 1918-1988) observou que, quando 

os componentes eletrônicos atingem escalas microscópicas, ocorrem os efeitos previstos pela 

mecânica quântica, onde os objetos não possuem necessariamente estados definidos, 

sugerindo que essa propriedade poderia ser explorada para desenvolver computadores mais 

potentes. E então, as pesquisas em computação quântica ganhou impulso entre as décadas de 

1980 e 1990 (HOLTON, 2020), as quais continuam em curso, principalmente nos EUA e na 

China (ATKINSON, 2020). 

Enquanto os computadores clássicos operam com dígitos binários, ou bits, sendo zero 

ou um, os quais são usados pelos circuitos integrados contendo bilhões de transistores, os 

computadores quânticos utilizam o chamado bit quântico, ou qubit, que pode representar zero 

e um ao mesmo tempo, devido a sua propriedade de não possuir um estado definido. Isso 

significa que, enquanto um computador clássico precisa testar todas as opções possíveis antes 

de escolher a melhor, o computador quântico testa todas as possibilidades ao mesmo tempo 

(ATKINSON, 2020). 

Com relação as projeções da Quarta Revolução Industrial, ela englobará tecnologias 

emergentes, como inteligência artificial, robótica, Internet das coisas, veículos autônomos, 

impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência de materiais, armazenamento de energia 

e computação quântica, cujo objetivo é o de incluir as esferas físicas, digitais e biológicas, e, 

para isso, esforços estão sendo empregados para combinar computação, fabricação de 

aditivos, engenharia de materiais e biologia sintética para criar uma simbiose entre micro-

organismos, corpos, produtos e edifícios. Dessa forma, devido à alta demanda por 

qualificação, a Quarta Revolução Industrial alterará o mercado de trabalho, o qual será 

segregado, com segmentos exigindo baixa qualificação, por consequência baixa remuneração, 

e os trabalhos de alta qualificação, dispondo de altos salários. Essa disparidade levará ao 

aumento das tensões sociais, como resultado da desigualdade social (SCHWAB, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando ocorreu as primeiras revoluções industriais, os camponeses começaram a se 

mudar para as cidades, e alguns deles não conseguiram trabalho nas fábricas, por conta de as 

máquinas fazerem grande parte do trabalho, as quais precisavam de poucas pessoas para 

operá-las. Com isso, houve um desequilíbrio na sociedade dado o número crescente de 

desempregados. Essa situação gerou uma tensão social que pode servir de exemplo para os 

tempos atuais, porque, como a Quarta Revolução Industrial tem como objetivo automatizar as 

indústrias, a oferta de emprego será reduzida, além de criar uma grande disparidade de 

remuneração. 

Diante desse cenário, essa questão da falta de trabalho precisará ser estudada e 

avaliada pelos indivíduos da sociedade a fim de propor soluções, já que uma ruptura, ou seja, 

forçar a automação da indústria sem um plano alternativo para atender a necessidade de 

emprego das populações poderá desestruturar a sociedade. Em outras palavras, impor um 

novo paradigma poderá ser desastroso, sendo necessário encontrar um meio de fazer a 

transição sem causar traumas, porque os empregos para as Indústrias 4.0 exigirão níveis 



 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
60 

educacionais elevados e qualificações específicas, além de o número de profissionais para 

atuarem nesses postos de trabalho ser menor. 

As revoluções industriais ocorridas até aqui, e as que se seguirão, ou outro evento que 

resulte em uma transformação significativa na forma de como enxergamos a sociedade, são 

processos de evolução pelo qual passa a humanidade. Nós, a nossa sociedade, a natureza, o 

universo e tudo, estão em constante evolução. E no que diz respeito a sociedade, cabe a nós 

decidirmos se a transição de um modelo para outro será suave ou drástico; à exemplo de 

comparação, no passado a humanidade escolheu por uma transição drástica ao mecanizar o 

campo, posteriormente as fábricas, e não possuir postos de trabalhos suficientes para todos. 

Qualquer ação irrefletida redundará no desequilíbrio da sociedade, por não ter sido 

considerado todos os aspectos e os diferentes ângulos da estrutura social, favorecendo um 

lado em prejuízo do outro. Assim, como bem ensina o argentino e humanista Carlos Bernardo 

González Pecotche (1901-1963), fundador da Ciência Logosófica: “Voltar à normalidade não 

significa outra coisa que achar novamente o ponto de gravidade, ou seja, o equilíbrio que foi 

alterado pela irreflexão humana.” (PECOTCHE, 2011, p. 141). 

Ademais, Pecotche pronuncia as seguintes palavras sobre o equilíbrio entre o 

indivíduo e a coletividade: “Deve existir um equilíbrio de convivência, um equilíbrio de 

compreensão entre o indivíduo e a sociedade. Entendemos que o individualismo deve evoluir 

até sua máxima expressão, propiciando o encontro conciliatório com o coletivismo, e este, do 

mesmo modo, ir ao encontro do individualismo, sem absorvê-lo nem pretender privá-lo de 

seus direitos, prerrogativas e liberdade de produção. Se as funções sociais do indivíduo devem 

tender ao melhoramento da coletividade, as funções desta hão de tender ao melhoramento de 

cada um dos seus membros, uma vez que cada um, individualmente, tem fisionomia própria, 

e, na soma de seus valores e qualidades, deve estar presente, mediante a livre expressão de 

seus pensamentos e de sua ação, seu melhor aporte à sociedade.” (PECOTCHE, 2002, p. 66). 
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