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ENSINO CARTESE 

O Ensino Cartese fundamenta-se na Ciência Cartese (CARTESE - Compreender, 
Aplicar e Revisar as Teorias e Teses) efetivando Conhecimentos de Transformação e 

tem como mantenedora a Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa (OEEP). 
Sua prática está na constante realização do avanço das pesquisas, da qualificação 

de suas ações institucionais, dos processos de ensino e aprendizado e da produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento científico e transformador. 

 

 

MISSÃO 

Promover a autonomia estratégica das pessoas e organizações, aplicando 
procedimentos fundamentados em ensino, pesquisas e tecnologias inovadoras, 

superando as dificuldades em produzir novos conhecimentos para a compreensão 
racional do meio, fundamentando a consciência metódica nas investigações e nos 

seus controles. 
 

 

VALORES 

-Raciocínio lógico 
-Motivação pela pesquisa 

-Empatia 
-Responsabilidade social 

-Empenho 
-Engajamento 

-Discrição 
-Honestidade 

-Empreendedorismo 
-Empregabilidade 

-Responsabilidade ambiental 
 

 

FUNDAMENTO DA VISÃO 

Compreender, aplicar e ensinar as regras das evidências, da ciência básica e da 
ciência aplicada. 

 

 

 

Todos os direitos reservados 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou  
transmitida, total ou parcialmente, por quaisquer meios ou processos, sem 

autorização escrita da OEEP. 
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EDITORIAL 

SAIR DA ZONA DE CONFORTO 

 
Quando se analisa a sociedade e suas funcionalidades, organizações e dinâmicas, 

não fica nada difícil identificar que os caminhos para as conquistas financeiras já estão 

estabelecidos, gerando expectativas de tranquilidade ao seguir pelas instituições 

estabelecidas. Tal conforto está em seguir o caminhar na formação cultural, de ensino e 

profissional, se esforçando em obter as melhores notas e que essas garantirão o melhor 

emprego e o melhor salário. 

Certamente que tal caminho deve ser seguido por todos. Propor algo diferente é 

perturbador. E só em raros momentos, no processo de ensino e aprendizado, são propostos 

desafios para gerar incomodo e forçar a construção de conhecimentos e habilidades, de 

iniciativas e decisões, e que oportunizem as pessoas pensarem fora da zona de conforto. 

Na verdade, a cultura de educação praticada no Brasil não desenvolve processos de 

desconforto que oportunizem o desenvolvimento de saberes destinados a superar as 

adversidades. Por ser uma formação estruturada na memorização, as inovações ocorrem 

no desenvolvimento de alternativas viabilizadoras da informação que não foi memorizada; 

a “cola” torna-se em algo comum e que exige a vigilância de professores e da polícia. 

Que tipo de educação é essa que se serve do conforto pela prática da memorização 

e que se impõe com poder de polícia? Estará ela desenvolvendo decisores que 

oportunizarão a geração de riqueza?  

Creio que a questão é profunda. Mas, o fenômeno que se alinhará ao processo da 

memorização é o do medo; medo de esquecer, de não lembrar exatamente, de “ter um 

branco”, de ser considerado “...”. Esse fenômeno condiciona a formação em geral. E muitas 

pessoas nem se quer conseguirão lidar com o medo e suas decorrências, como a 

ansiedade, o estresse etc. É isso que inviabiliza a autonomia num grande número de 

pessoas, que terão ansiedade e medo em negociar, de tomar decisões, de arriscar; não 

atingiram o desenvolvimento autônomo para realizarem a administração assertiva. 

Quer aprender a tomar decisões? Quer desenvolver habilidades em administração 

assertiva? Pois bem. Digo. Você necessita sair da “zona de conforto”; e buscar nos desafios 

da vida diária o aprendizado que não se encontra em livros ou nas Instituições de Ensino. 

E antes que levante alguma reprovação ao que digo, lembre-se que o tempo está passando. 

Se quer realmente prosperar, suas decisões devem ser praticadas rapidamente e 

planejadas para longo prazo. Se perder o foco, muitos te perdoarão e até lhe consolarão, 

mas o tempo, que já está passando... esse não perdoa.  

Que os debates prossigam.  

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 
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Decisão e Riqueza  

na  

Administração Assertiva 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

Dois vetores são estratégicos na administração assertiva para a tomada de decisão e para 

o desenvolvimento de ações que aumentem a riqueza, e ambos fazem parte de todos os seres 

humanos. Esses dois vetores compreendem uma VARIÁVEL e uma CONSTANTE.  

 

VARIÁVEL = CONHECIMENTO 

CONSTANTE = TEMPO 

 

O vetor VARIÁVEL corresponde ao CONHECIMENTO que cada pessoa forma e aplica; 

esse, obviamente, é diferente em graus, constâncias, simbologias, aplicações, qualificações etc., 

em cada ser humano, seja pela diferença de idade e contexto em que formou seu saber, ou pelos 

diferentes acessos ao conhecimento e pelas formas de aprendizagem e de práticas, ou mesmo 

pelas diferentes formas simbólicas que estabeleceu para se posicionar na sociedade e no mercado 

enquanto membro de um grupo (família, amizade, escola, trabalho, clube etc.).  

Já o vetor da CONSTANTE corresponde ao TEMPO; esse, obviamente, sabemos e 

aplicamos conforme a contagem das 24 horas, dos minutos e dias, como em qualquer ponto da 

Terra; ou seja, a contagem do tempo é igual para qualquer ser humano, independente de idade, 

sociedade, mercado etc. Para uma administração assertiva, é na relação desses dois vetores que 

são estabelecidas as estratégias.  
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O homem não é mais do que a série 

dos seus atos. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel


7 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 10, ano 1, outubro de 2020. 

 

Ou seja, primeiramente a estratégia se concretizará em assumir vantagem em relação ao 

TEMPO. E não. Não é aumentar o número de horas em seu benefício, isso é impossível. Também 

não é aumentar as atividades por fazer, pois isso é falta 

de objetividade e de organização. A questão é assumir 

uma decisão no menor tempo. O estrategista se conhece 

pela velocidade com que toma uma decisão para 

rapidamente se posicionar no contexto, lhe garantindo 

uma vantagem.  

E combinado com a capacidade e com a 

velocidade em lidar com o TEMPO, a estratégia assumirá 

uma prática em conformidade com o CONHECIMENTO 

aplicado na ação. E não. Não é o conhecimento adquirido 

junto a uma Universidade, num curso de Graduação ou 

de Pós-Graduação que lhe oportunizará um 

conhecimento especial e vantajoso; se as formações em 

cursos de Graduação ou os títulos de Pós-Graduação 

garantissem conhecimento para adquirir e constituir 

riqueza, no mínimo, para ser um dado válido, mais de 

50% dos formados na Educação Superior estariam na condição de milionários. Também não é a 

quantidade de notas dez que adquiriu ao longo das avaliações e menos ainda pelo tema que 

pesquisou para seu Artigo Científico, ou Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia, Dissertação 

ou Tese, o que lhe garantirá um conhecimento vantajoso e lucrativo. O estrategista em 

CONHECIMENTO se concretizará pela viabilidade na vantagem de informações que aplica para a 

transformação das ações em riqueza.  

E repare que os maiores bilionários e milionários, em sua maioria, iniciaram suas fortunas 

sem estarem frequentando Universidades, e muitos tinham apenas o Ensino Médio. Outros 

estavam frequentando a Universidade e não chegaram a concluir. Mas, atenção, que isso não seja 

um desmotivador para o estudo e formação na Educação Superior. Contrário disso. Estabeleça um 

foco e utilize a estrutura do Ensino Superior para atingir seus objetivos. Pois, assim como a 

indecisão é o fator determinante do fracasso, as decisões assertivas e ações rápidas definem o 

posicionamento estratégico e a vantagem lucrativa. Habitue-se a tomar decisões prontamente e, 

diante do contexto, mude-as quando oportuno e lentamente. E tem mais um ponto relevante, não 

busque a opinião de outros para definir sua decisão ou para posicionar o seu empreendimento. 

Evite a ideia do parente, do amigo, do jornal etc. 

 

O estrategista se 

conhece pela 

velocidade com que 

toma uma decisão 

para rapidamente se 

posicionar no 

contexto, lhe 

garantindo uma 

vantagem. 
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A estratégia é uma economia 
de forças. 

Carl Von Clausewitz 
Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
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IMPORTANTE 

 

Compreenda que deve estabelecer uma dinâmica de 

ações, e que essas chegarão a um resultado. Se nesse 

contexto você trabalhar os números, seja pelo aumento do 

número de clientes, ou de agregação de valor, melhorias da 

capacidade produtiva com redução de custos etc., ou seja, 

de um controle dos custos e dos investimentos, 

estabelecerá uma administração assertiva com base em 

decisões que gerarão riqueza. Toda a decisão definirá o 

resultado, não existe desvinculação ou separação disso. 

Sua decisão já tem o resultado em essência. Se as decisões 

são demoradas, titubeantes, imprecisas, aleatórias ou 

mesmo motivada por juízos de valor e critérios de 

qualificação emocional, os resultados também serão fora de 

contexto, errados, com vantagens para a concorrência, com 

perda de clientes e, em se convalidando por qualificadores 

emocionais, os resultados serão alinhados aos prejuízos da 

marca, da qualidade do negócio e dos serviços prestados. 
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Algumas pessoas acham que foco significa 

dizer sim para a coisa em que você irá se 

focar. Mas não é nada disso. Significa dizer 

não às centenas de outras boas ideias que 

existem. Você precisa selecionar 

cuidadosamente. 

Steve Jobs 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
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Ensinar Administração Assertiva 

 

Ensinar é habilitar o sujeito para a autonomia do pensamento em seu próprio ato de 

organizar o conhecimento tendo como princípios o que ele sabe e na realidade a ser interpretada, 

analisada ou descoberta, oportunizando a capacidade autônoma do sujeito para solucionar 

problemas e explicar os fatos com base em evidências e teorias.  Ensinar é habilitar o sujeito a uma 

racionalidade que lhe oportunize buscar adaptações e superações de adversidades. 

Em tal sentido, o conhecimento deve ser constituído nos sujeitos como o conjunto de 

significâncias culturais que se relacionam com o meio. Esses conhecimentos formam os 

componentes culturais que padronizam comportamentos. E ao professor é necessário entender 

sobre as relações das diferentes dimensões de comportamentos padronizados que os sujeitos 

estabelecem para interpretar as realidades e do pensamento expresso pela linguagem dos sujeitos.  

 

 
O maior entrave à formação superior é uma metodologia às avessas que, desconsiderando os 
fatos, a experiência, a lógica e a ética de pesquisa, busca um resultado dado ‘a priori’. (Leia o texto 
direto na fonte: https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/a-experiencia-de-richard-
feynman-no-brasil-e-o-atual-ensino-das-ciencias-humanas/. Acesso em 26 de setembro de 2019) 

 

https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/a-experiencia-de-richard-feynman-no-brasil-e-o-atual-ensino-das-ciencias-humanas/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/a-experiencia-de-richard-feynman-no-brasil-e-o-atual-ensino-das-ciencias-humanas/
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Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas 

transformam o mundo. 

Paulo Freire 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
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Desafio 

 

O desafio está em superar a proposta de memorização e de avaliar tão somente a 

capacidade de memorização, amplamente realizado nas Instituições de Ensino e reproduzido nas 

propostas curriculares na formação superior. Urge, mais ainda, educar os adultos para não limitar 

as crianças. É urgente o ensino científico nos adultos para envolver as crianças em um ambiente 

de alfabetização científica, bem como produzir materiais didáticos com fundamentação científica e 

orientação de Métodos a serem aplicados no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

O desafio está em superar a proposta 

de memorização e de avaliação da 

capacidade de memorização.  

 

Urge educar os adultos para que esses 

não limitem as potencialidades das 

crianças. 
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Não importa quão bonita é a sua 

teoria, não importa quão esperto você 

é, se não está de acordo com as 

evidências, está errado. 

Richard Feynman 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
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Dimensão Dinâmica da Administração 

 

Estudando os procedimentos administrativos, de gestão e de estratégias, encontramos 

diferentes orientações para articular as organizações e os empreendimentos. Apesar de todos 

terem como enfoque o campo administrativo, é evidente a multiplicidade de especificidades que 

ficam ao sabor das especulações que mais se adequarem às impressões do senso comum. 

Aplicando a observação, empresários e estudiosos da administração, ainda na primeira 

metade do século XX, apresentaram alguns resultados. O objetivo desses pioneiros era o de 

descobrir o melhor processo para a execução de determinada atividade, identificando e 

aprimorando a eficiência para assim melhorar os resultados. A motivação estava orientada por três 

princípios: 

-Executar procedimentos mais eficientes; 

-Treinar o agente no cumprimento das tarefas; 

-Centralizar as observações. 
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As Ciências Sociais colocaram em dúvida as 

orientações de eficiência e resultado até então tidos 

como referência, bem como questionaram o 

arcabouço científico da Administração. 

 

 

Foram as Ciências Sociais que, ao analisar as dinâmicas das empresas e organizações, 

colocaram em dúvida as orientações de eficiência e de resultado até então tidos como referência, 

bem como questionaram o arcabouço tido como científico na Administração: 

-Em que estaria repousado o procedimento administrativo? 

-Seria o procedimento administrativo uma execução racional ou uma decisão racional? 

-Estaria a administração focada na eficiência dos processos ou na eficácia dos resultados? 
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Nada existe tão alto que o homem, 

com força de vontade, não possa 

apoiar a sua escada. 

Friedrich Schiller 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
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Em que pese os desdobramentos das pesquisas 

que se seguiram, perceberam-se contribuições imediatas. 

As Ciências Sociais produziram conhecimentos que 

oportunizaram uma compreensão ampliada do fenômeno 

administrativo. Dois pontos essenciais ficaram patentes 

nos resultados das pesquisas focadas na dimensão 

dinâmica da Administração nas organizações:  

 

-Decisão; e,  

-Mobilidade. 

 

Esses dois pontos, em linhas gerais, foram 

colocados da seguinte maneira na Administração: 

-A DECISÃO é o elo estruturante que garante a 

dimensão dinâmica da organização. Ou seja, a tomada de 

decisão define a dinâmica; e, 

-A MOBILIDADE da organização está em permanente processo de estruturação, pois tem a 

dimensão dinâmica como agente fundamental. Ou seja, a mobilidade é consequência direta da 

decisão. 

Decorrente dessas duas dimensões dinâmicas – Decisão e Mobilidade – pode-se afirmar 

que a Administração nas Organizações 

enfrentam realidades distintas e específicas, na 

qual cada empresário vivencia durante os 

processos diários na tomada de decisões. E 

disso decorre a constante “pressão” em que 

empresários, administradores, diretores e 

gestores, estão submetidos; as margens para 

erro são mínimas em algumas situações, sendo 

que na maior parte dos processos qualquer 

diminuto erro gera prejuízos. 

 

 

 

 

São dois os vetores 

essenciais que 

estabelecem a 

dimensão dinâmica da 

Administração nas 

organizações: 

 

Decisão 

e 

Mobilidade 

A constante “pressão” em que 

empresários, administradores, 

diretores e gestores, estão 

submetidos; as margens para 

erro são mínimas em algumas 

situações, sendo que na maior 

parte dos processos qualquer 

diminuto erro gera prejuízos. 



19 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 10, ano 1, outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos indivíduos livres e nossa 

liberdade nos condena a tomarmos 

decisões durante toda a nossa vida. 

Não existem valores ou regras eternas, 

a partir das quais podemos no guiar. E 

isto torna mais importantes nossas 

decisões, nossas escolhas. 

Jean-Paul Sartre 

    Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
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EXCELÊNCIA NA GESTÃO  

 

É ensinado nos Cursos de Administração que excelência na gestão é um conjunto de 

fundamentos aplicáveis e que destacam a capacidade de 

liderança, bem como a abordagem, de livre escolha por 

administradores e gestores, de propostas 

organizacionais. Dentre os fundamentos estão a 

Adaptabilidade, Pensamento sistêmico, Liderança 

transformadora, Geração de valor etc., e dentre as 

propostas organizacionais estão o CANVAS, Balanced 

Scorecard, Six Sigma, Kaizen, SWOT, as 5 forças de 

Porter etc. 

Todavia, a proposta, assim como os fundamentos 

elencados, se caracteriza por serem generalistas e 

subjetivos. Cientificamente analisando, a excelência na 

gestão é um conjunto de juízos de valor contextualizados 

por atitudes e ações pré-definidas como válidas para a 

Administração. O contexto vulnerável da excelência na 

gestão está caracterizado pela falta de fundamentos para 

ações científicas, sem o estabelecimento de variáveis 

correlacionadas com Métodos reconhecidamente 

orientados por evidências. 

Ao analisar as características propostas pela 

excelência na gestão, o que se destaca é a necessidade 

de que administradores e gestores sempre trabalhem na 

superação das dificuldades. 

Cientificamente 

analisando, a 

excelência na gestão 

é um conjunto de 

juízos de valor 

contextualizados por 

atitudes e ações pré-

definidas como 

válidas para a 

Administração. 

O contexto vulnerável 

da excelência na 

gestão está 

caracterizado pela 

falta de fundamentos 

para ações científicas, 

sem o 

estabelecimento de 

variáveis 

correlacionadas com 

Métodos 

reconhecidamente 

orientados por 

evidências. 
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ESTUDOS CRÍTICOS EM ADMINISTRAÇÃO 

O desenvolvimento dos Estudos Críticos em 

Administração 

Durante a complexa reconfiguração de temáticas e 

abordagens pela qual passa o campo dos estudos 

administrativos e organizacionais, a década de 

1990 marca uma rearticulação original entre os 

termos “crítica” e “administração” (Fournier e Grey, 

2000), constituindo a emergência de uma 

subdisciplina denominada “Estudos Críticos em 

Administração”. Contudo, isso não significa que a 

crítica de um processo disciplinar próprio ao 

desenvolvimento da administração e o 

questionamento do controle da força de trabalho 

sejam problemáticas recentes. Ao contrário, ao 

longo do século XX vários autores exploraram e 

discutiram o aumento do poder social da 

administração (Burnham, 1945; Mills, 1956; Bendix, 

1956). Permeada pelas matrizes de poderes 

sociais e políticos, a administração foi, 

repetidamente, submetida ao crivo de análises 

críticas. Entretanto, é somente a partir da década 

de 1990, em meio e tradição anglo-saxões, que se 

realizou um esforço para unificar esse tipo de 

análise sob um mesmo brasão, denominado 

“Estudos Críticos em Administração”. Esse foi o 

título do livro precursor no assunto, publicado no 

início dos anos 1990 (Alvesson e Willmott, 1992a) 

e que desencadeou uma proliferação de 

publicações, colóquios, conferências, workshops e 

redes acadêmicas concebidas para discutir aquilo 

que poderíamos denominar de “administração 

crítica”. 

Nesse fervor de proliferação de eventos e 

publicações, os ECA emergem com o objetivo de 

A década de 1990 marca 

uma rearticulação original 

entre os termos “crítica” e 

“administração” (Fournier 

e Grey, 2000), 

constituindo a emergência 

de uma subdisciplina 

denominada “Estudos 

Críticos em 

Administração”. 

[...] os ECA emergem com 

o objetivo de conferir a 

palavra àqueles e àquelas 

que, ao se identificarem 

como racionais, 

indiscutíveis e 

indubitáveis, são 

raramente 

considerado(a)s pelas 

teorias organizacionais 

tradicionais que tendem a 

idealizar a administração. 



22 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 10, ano 1, outubro de 2020. 

conferir a palavra àqueles e àquelas que, 

ao se identificarem como racionais, 

indiscutíveis e indubitáveis, são 

raramente considerado(a)s pelas teorias 

organizacionais tradicionais que tendem a 

idealizar a administração. Expondo as 

faces ocultas, as estruturas de controle e 

de dominação e as desigualdades nas 

organizações, a abordagem crítica busca 

questionar permanentemente a 

racionalidade das teorias tradicionais e 

mostrar que as coisas não são 

necessariamente aquilo que aparentam 

no âmbito da gestão. 

Entretanto, uma das distinções essenciais 

desse movimento é que a crítica não 

constitui um mecanismo de descoberta da 

“terra prometida” da felicidade e da justiça 

– por exemplo, por intermédio de um 

ideário humanista monocultural e 

universalista. Ela refere-se a uma forma 

de atuação que favorece a reflexão, o 

questionamento e a renovação de 

situações e estruturas que impedem o 

desenvolvimento progressivo da 

autonomia e da responsabilidade social 

das pessoas (Alvesson e Willmott, 1996; 

Gabriel, 2001; Antonacopoulou, 1999). 

Nesse novo itinerário, os ECAs não são 

essencialmente contra a gestão e as 

organizações capitalistas, não operam 

por uma crítica generalizada e 

universalizante e não buscam um estado 

predeterminado de libertação do ser 

humano. Ao contrário, busca-se uma 

crítica parcial, temporária e localizada no 

De fato, à medida que os ECA 

adotam tal postura, são 

suscetíveis, cada vez mais, de 

se tornarem um recurso 

indispensável para os 

participantes da vida 

organizacional, podendo 

inspirar e sofisticar a reflexão, o 

questionamento e a renovação 

de processos, estruturas e 

teorias. Aproximando-se da 

práxis administrativa em tempo 

e espaço delimitados, esse 

novo movimento crítico pode 

equipar estudantes, gestores e 

outros profissionais com 

conceitos, ideias e 

entendimentos que funcionam 

como um contrapeso aos 

imperativos funcionais e 

instrumentais frequentemente 

encontrados em ambientes 

organizacionais. 
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âmbito de práticas, teorias e discursos que emergem no quotidiano das 

organizações. 

De fato, à medida que os ECA adotam tal postura, são suscetíveis, cada vez 

mais, de se tornarem um recurso indispensável para os participantes da vida 

organizacional, podendo inspirar e sofisticar a reflexão, o questionamento e a 

renovação de processos, estruturas e teorias. Aproximando-se da práxis 

administrativa em tempo e espaço delimitados, esse novo 

movimento crítico pode equipar estudantes, gestores e 

outros profissionais com conceitos, ideias e 

entendimentos que funcionam como um contrapeso aos 

imperativos funcionais e instrumentais frequentemente 

encontrados em ambientes organizacionais. Graças ao 

seu enraizamento no quotidiano específico, pode, ainda, 

oferecer formas de viabilização do exercício da cidadania 

corporativa e de ações que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e de trabalho, que visem à construção 

de relações mais democráticas e justas e que mitiguem 

as desigualdades e diferenças de raça, sexo ou credo 

(Vergara e Branco, 2001, p. 22). 

(DAVEL; ALCADIPANI, 1990). 

 

A excelência na gestão, e especificamente os administradores e gestores, necessitam 

fundamentar-se nos Estudos Críticos em Administração. A situação é complexa e estabelecer 

qualquer referência ideológica ou de juízo de valor tende a estruturar resultados e cenários 

ficcionais. E para cada organização deve-se considerar suas especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

pode, ainda, oferecer 

formas de viabilização 

do exercício da 

cidadania corporativa 

e de ações que 

promovam a melhoria 

da qualidade de vida e 

de trabalho 
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A maior habilidade de um líder é 

desenvolver habilidades 

extraordinárias em pessoas comuns. 

Abraham Lincoln 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
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Charles Antonio Kieling 

 
 

É Cientista Social atuando como professor universitário e 
empresário. Possui mestrado em Ciências Sociais pela PUCRS 

(2004) e graduação em Licenciatura Plena em História pela 

UCS (1996); lecionou na Faculdade da Serra Gaúcha (2004-
2007), na Universidade Feevale (2008-2020) e na Faculdade 

SENAC (2016-2018); atualmente trabalha na Organização 

Espírita para o Ensino e Pesquisa; desenvolveu pesquisas no 
âmbito da Segurança Pública, Legislação Policial-Militar, 

Prisões, Organizações Públicas, Políticas Públicas, Gestão 

Pública, Segurança Privada, Empreendedorismo e Riscos 
Corporativos; estruturou o primeiro mapa da violência e da criminalidade com 

fundamentação para cenários de inteligência e prevenção da violência e 

criminalidade; elaborou Projetos Públicos executados em Caxias do Sul, Vacaria, 
Guaporé e Novo Hamburgo; desenvolveu projetos públicos envolvendo 

instituições municipais, estaduais e federais, coordenando atividades articuladas 

entre órgãos públicos e comunidades, e o que deu início no Rio Grande do Sul 
para equipar as Guardas Municiais com arma não letal. Desenvolveu Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação de Segurança Pública e de Gestão Pública, 

dos cursos de pós-graduação Especialização de Riscos em Segurança Privada, 
Especialização em Segurança Pública, Especialização em Gestão Pública e MBA 

em Defesa Civil. Como empresário é sócio-administrador e diretor da 

Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa, ministrando cursos 
profissionalizantes e palestras sobre Introdução em Ciência Básica em escolas 

públicas e privadas; desenvolve pesquisas bibliográficas, documentais e de caso, 

e de mapeamentos de cenários e de riscos corporativos; é editor da Revista 
Cosmos Espírita (versão eletrônica) e da Revista de Administração 

Administration Advice (versão eletrônica); é consultor empresarial em 

estratégias, prospecção de cenários e análise de riscos corporativos. Tem 
experiência na área de História e Ciências Sociais, com ênfase em História, 

Organizações e Sociedade, atuando principalmente nos seguintes temas: 

educação, ensino e ciência básica, métodos científicos, culturas, 
comportamentos, segurança privada, segurança pública, organizações públicas, 

políticas públicas, negociação empresarial, ética, recursos humanos, direitos 

humanos, cidadania, inteligência, gestão, estratégia e riscos corporativos; é 
autor do livro O golpe de 1992 (publicado em 1998) e do livro O manifesto da 

cidadania (publicado em 2001). 
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Consolidar processos 

contábeis que 

alavanquem a 

prosperidade de clientes 
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