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RESUMO

As transformações políticas e econômicas desse final de século causaram um grande impacto
sobre a estrutura organizacional das empresas e sobre o mercado de trabalho. Na área
mineral, as mudanças têm sido enormes e exigem o posicionamento das escolas que formam os
profissionais para o setor. O presente trabalho traz uma reflexão sobre as características dessa
escola que atende às necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, reafirma sua posição de
liderança das transformações que se vislumbram para o século XXI.

ABSTRAC'Í'
The politicai and economical changes that took place in the last decades have strongly modified
industrial management structure and job market. Enonnous changes have also shaken up the
mineral sector. This requires a response from the institutions which are responsible for the
education of future professionals. The present work discusses the paradigms of a school that is
expected not only to respond to market requirements but also to reassure the leadership of the
transformations envisaged for the 21st century.
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INTRODUÇÁO
Com menos de quinze anos após a disciplina de Hidmmetalurgia ter sido introduzida no
curriculo do curso de graduação em Engenharia Metalúrgica da UFMG, o termo já se tomou
obsoleto. Uma nova área, denominada "Aqueous Processing", amplia o conceito de extração
de metais para o de processamento aquoso de minerais, minérios, metais e materiais.
Essa ampliação é o resultado de uma série de mudanças que ocorreram a partir da década de
60 e que tiveram influência direta sobre as engenharias, incluindo-se a Metalurgia Extrativa e a
Hidrometalurgia. Naquela época, o impacto ambiental das atividades extrativas começou a ser
discutido. E cresceu a percepção negativa dessas atividades por parte da população. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a criação de leis ambientais cada vez mais rigorosas passou a

afetar os custos da extração mineral em todas as suas etapas. Ainda na década de 70 assistiuse à elevação dos preços de energia decorrentes da crise do petróleo. A situação foi agravada
pelo aumento dos custos de mão de obra, de capital e pela exaustão de reservas. Todos esses
fatores tiveram um impacto nos preços de commodities produzidas em larga escala e com
grande consumo de energia, como é o caso do aço, alumínio e cimento. Os grandes
consumídores de metais, como a indústria automobilística, foram obrigados a reduzir o uso
tanto de energia como de metais. A indústria extrativa, com algumas exceções como a do
ouro, entrou em declínio no mundo desenvolvido. Esse cenário abriu espaço para que países
menos desenvolvidos colocassem suas matérias-primas e produtos no mercado. Criou-se uma
competição mundial, um mercado cada vez mais globalizado.
Diante desses desafios, a indústria de materiais viu-se forçada a procurar uma nova estratégia
de negócios, baseada na utilização intensiva de informação e na busca de constantes inovações
tecnológicas. A redução do mercado de commodities era compensada pela oferta de produtos
de maior valor agregado: especialidades, materiais avançados, novas ligas metálicas e materiais
conjugados. Iniciava-se a era dos novos materiais. Souza[l] resume essas tendências

na

Tabela I.
Os efeitos da mudança de ênfase nos "recursos naturais" para o "produto final" levaram,
durante a década de 80, a

grandes reestruturações das empresas, bem como ao

redirecionamento de recursos de pesquisa e de financiamentos. Nas universidades, a maior
parte dos Departamentos de Metalurgia passou a

incorporar o nome Materiais. Mais

recentemente, o tradicional U.S. Bureau oj Mines teve reduzidas, drasticamente, suas funções
em pesquisa na área mineral. Além disso, sofreu cortes profundos no seu orçamento. Nos
países mais desenvolvidos, é evidente a redução ou mesmo a extinção de inúmeros grupos
ligados à extração mineral.
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Tabela I
A Evoluçio do Paradigma da Área de Materiais [1)

Materiais determinados pelos Recursos

Materiais com Alto Valor Agregado

Naturais

Dependência de recursos naturais

Dependência de informação e tecnologia

Commodities, materiais monolíticos,
estruturais

Materiais avançados, especialidades, ligas,
materiais conjugados, cerâmicas

Processos contínuos, de larga escala

Processos batelada, em pequena escala

Unidades voltadas para um único processo
ou produto

Unidades caracterizadas pela flexibilidade
de produção

Preço e disponibilidade como fatores

Qualidade, desempenho e serviços como

competitivos
Pesquisa orientada para os recursos

fatores competitivos
Pesquisa orientada para o processo

naturais

produtivo

Pesquisa realizada sob a responsabilidade
de um único pesquisador

Pesquisa realizada por equipes
multidisciplinares

Econonúa auto-suficiente, poucas

Econonúa global, interdependente, com

vulnerabilidades
Donúnação dos metais

diversas vulnerabilidades
Ascensão da área química
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Sendo assim, por questão de necessidade ou de oportunidade, muitos hidrometalurgistas
tradicionais tiveram que voltar sua atenção para novos temas, tais como meio ambiente e
materiais. E como decorrência desses "rearranjos", a área de Aqueous Processing foi sendo
delineada.
Osseo-Asare[2] define Aqueous Processing como o conjunto de tecnologias, baseadas em
processos químicos realizados em fase aquosa, utilizado para a produção de materiais a partir
de minérios. O campo de aplicação de tecnologias baseadas em reações ocorrendo em meio
aquoso é bastante amplo, como mostra a Figura I.
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Figura 1- Exemplos de processos realizados em meio aquoso (adaptado de Osseo-Asare[2]).
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Tradicionalmente, as diferentes aplicações são focalizadas em diferentes cursos ou
departamentos. Por exemplo, Tratamento de Minérios em Engenharia de Minas; Cerâmica em
Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Preparação de Catalisadores em Enga. Química e
Tratamento de Efluentes em Enga. Sanitária e Ambiental. Segundo Osseo-Asare[2], essa
abordagem tem como vantagem a ligação direta dos princípios com o campo de aplicação. Por
outro lado, como desvantagens têm-se a freqüente "reinvenção da roda" pelas diferentes áreas,
progresso lento e avanços menores sem contribuições realmente inovadoras. Na introdução do
seu texto didático, o autor apresenta a seguinte proposta :

1his book is an invitalion to join in breaking dawn the wa/ls of our academic
ghettos. Jesus said: ln God's house there are many mansions. 1hey are ali yours:
enler by lhe main gate above and ali lhe rooms wi/1 be open( Figura 2). Insisl on
entering by lhe individual doors belaw, and you are in danger of being boxed in by
yourmajor.

Os novos paradigmas exigem mudanças e ajustes, que certamente extrapolam a área de
Hidrometalurgia.

Mudanças que requerem não apenas alterações curriculares, mas

modificações na própria estrutura organizacional das engenharias e na formação dos docentes.
Como planejar e operacionalizar essa revolução é a nossa tarefa de educ!ldores para o século
XXI.

ENTRADA

PRINCIPAL

Figura 2- As muitas moradas dos processos realizados em meio aquoso [2].
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UMA NOVA ESCOLA.......... .

Diversas e recentes publicações refletem inquietação e são prenúncios de mudanças do
modelo atual de escola. Szekely [3], professor do MIT, diz no ensaio Needed: New Paradigms
for Graduate Materiais Education :
The key point that I wish to make is thal U.S. academic community needs to rethink
the way it organizes graduate educational objectives. The education should be
broader, there should be exposure to practica/ problems and situations, and,

if

possib/e, there shou/d be a teamwork experience"
E, mais à frente .....

II is, perhaps, paradoxica/that university professors, who are very innovative in their
research, may end up being. quite conservative in the way research is being organized
Na verdade, as comunidades acadêmicas nacional e internacional jà vêm avaliando e discutindo
a atual estrutura de ensino e pesquisa. No Departamento de Enga Metalúrgica da UFMG, o
Plano de Desenvolvimento para o DEMET[4] foi uma iniciativa para diagnosticar a situação
do departamento e estimular a discussão sobre os novos rumos. No âmbito da Escola de
Engenharia da UFMG està sendo implementado um amplo programa que pretende avaliar,
discutir e redirecionar o ensino da Unidade. O projeto irá se beneficiar dos dados que estão
sendo coletados pela Pró-reitoria de Graduação no processo de avaliação dos cursos de
graduação da Instituição.

É de forma engajada nesse processo que são apresentadas algumas idéias sobre o tema. Essas
reflexões não são apresentadas como posições definitivas, o que seria pretensioso e prematuro.
Na verdade, elas representam um momento de uma preocupação permanente com ensino e
pesquisa, aproveitando uma oportunidade única de discussão de idéias .

..... Visando ao emprego ....... .

Segundo Drucker [5], equipar os estudantes com os meios adequados para que eles realizem,
contribuam e sejam empregáveis é o primeiro dever de qualquer sistema educacional. A escola
responsável, na terminologia usada pelo autor, tem que se preocupar com resultados. O
principal resultado esperado de uma escola é, na opinião dessa autora, a eficácia na colocação
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de seus graduados em um mercado de trabalho que sofreu e continua sofrendo tra""formações
profundas nas duas últimas décadas.
Há menos de vinte anos atrás, na segunda metade da década de 70, o emprego dos novos
engenheiros metalurgistas

da UFMG estava assegurado. As grandes empresas, principais

empregadoras, contratavam estudantes do último ano para garantir o vinculo após a
graduação.
O cenário atual é bastante diferente. Sucessivas recessões, aumento da competitividade e
produtividade, introdução de constantes inovações tecnológicas, bem como a reestruturação
pela qual passaram as grandes (em maior magnitude) e as pequenas empresas lev~am a
drásticas reduções de mão de obra. No Brasil, as privatizações têm acentuado ainda mais esse
quadro. É comum encontrar profissionais capazes e experientes que, desempregados, nunca
mais voltam a ocupar posições permanentes na sua área de formação. A previsão de que parte
dos graduados de nivel superior jamais terá um único contrato permanente é assustadora e, ao
mesmo tempo, cada vez mais próxima. Para as mulheres, as oportunidades de emprego em
áreas como a engenharia são ainda menores.
A redução do

desemprego aparece como o grande desafio dos anos 90. Dados da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam 800 milhões de desempregados ou subempregados para um população mundial de 5, 7 bilhões de pessoas. Com o fim do conflito
leste-oeste, o desemprego passa a ser considerado o maior fator de desestabilização da política
mundial [6]. Por isso, a eficácia na colocação de seus graduados no mercado de trabalho é,
repito, o mais importante resultado esperado de urna instituição de nivel superior.
O modelo tradicional adotado em diversos departamentos de engenharia visava a um mercado
carente, onde predominavam os empregos em grandes corporações, grandes laboratórios de
pesquisa ou mesmo universidades. Quais as novas características do mercado de trabalho?
Têm-se, dentre outras:

Globalização da economia e da informação.
Implementação permanente de inovações tecnológicas, busca da qualidade e de melhor
desempenho, requisitos indispensáveis para se concorrer em um mercado competitivo e
globalizado.
Aumento das oportunidades de trabalho em pequenos empreendimentos. As pequenas e
médias empresas são mais viáveis em um mercado globalizado, competitivo e em constante
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transformação. Para sobreviver, as grandes empresas estão se fragmentando e se
reconstituindo, como forma de conseguir mais agilidade e eliminar atividades burocráticas
ou distantes do negócio principal. Nos Estados Unidos, 50''/o das exportações são geradas
por empresas com 19 ou menos empregados; somente 7% são geradas por empresas com
mais de 500 empregados [7].
Preocupação com o meio ambiente-

Estudos da Organização para a Cooperação

Desenvolvimento(OCDE) estimam que o mercado mundial para transferência de tecnologia
e serviços na área de Meio Ambiente é de cerca de US$ 200 bilhões. Países exportadores
precisarão, cada vez mais, do aval ambiental. Ou seja, as relações comerciais serão
influenciadas pelas questões relativas à preservação do meio ambiente [8]. A diversidade de
problemas e de clientes, bem como a inexistência de concorrência entre empresas pela
venda de alguns "produtos", como o efluente tratado, favorecem ainda mais a parceria
Universidade-Empresas.
Competitividade- aplicada não somente ao produto da escola, que deve possuir atributos

que o diferenciem e ampliem sua área de atuação mas, também aplicada à própria
competitividade entre as escolas. Disputam-se os recursos, os alunos de pós-graduação, as
parcerias com as empresas. Disputa-se até a função de ensinar, que é dividida cada vez
mais com o setor produtivo, através de seus programas internos de treinamento.
Educação Continuada- o processo de educação não mais se restringe aos anos de

graduação, mas se prolonga através da necessidade constante de atualização e de
treinamento. Tal fato também se aplica aos docentes, que além do elevado conhecimento
técnico, devem também se preparar para formar profissionais que atuarão em um cenário
de trabalho totalmente distinto -daquele no qual a maioria de nós, hoje docentes, fomos
formados.
Para atender a esse mercado, o produto da escola precisa incorporar novos atributos. Segundo
Klimpel [9], os seguintes aspectos devem ser enfatizados nos novos curricula de engenharia:
•

psicologia voltada à formação de equipes, eficácia de trabalho em gntpo, incluindo
os fatores que levam à motivação dos indivíduos;
estatística voltada para aplicações práticas, incluindo-se a avaliação de eventos que
compreendem múltiplos estágios;
técnicas de avaliação de sistemas;
engenharia econômica e contabilidade;
técnicas para estabelecimento e controle de padrões de qualidade.
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Pontos semelhantes foram salientados por Campos [4], acrescentando:
a ecologia;

a ética profissional e, principalmente,
as técnicas para solução de problemas.
A interação com o setor produtivo e a capacidade de comunicação com o exterior são outros
fatores considerados essenciais para a adequada formação de graduados a doutores [3,4].

.... e com novas metodologias de ensino/aprendizagem.
A relação de números de candidatos/vaga em muitos cursos de Engenharia Metalúrgica e
Engenharia de Minas tem sido preocupantemente baixa. De forma semelhante, a média dos
aprovados é baixa [4]. Essa é a nossa matéria-prima disponível. A pergunta que se faz é a
seguinte: Como ajustar o processo de ensino e pesquisa de forma a obter um "produto final "
com as especificações desejadas?
Com base no que foi apresentado nos parágrafos anteriores, pode-se elaborar uma visão da
Nova Escola. Além dos aspectos sugeridos por Campos[4] e Klimpel[9] , focalizar o processo

de ensino e aprendizado será, na opinião da autora, a grande e inovadora característica dessa
escola. Tal fato poderá significar:
O processo ensino/aprendizado será mais flexível, de forma a atender às necessidades do
aluno.
As características do aluno serão trabalhadas de forma mais individualizada. Ao invés de
enfatizar o que foi chamado de produção de mediocridade respeitável [3], isto é, a
aquisição da competência mínima nas matéria básicas, a ênfase será também na

maximização das vantagens competitivas dos indivíduos.
A parceria eScola-empregador será cada vez mais fortalecida.
A educação será um processo permanente, que não se restringirá aos cursos de graduação
e de pós-graduação. Esse aspecto ampliará ainda mais o mercado de atuação da Escola
através de seus cursos de extensão. Ao mesmo tempo, privilegiará cursos mais objetivos na
definição dos atributos dos seus graduados e de menor duração, uma vez
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que, na

educação pennanente, novos conhecimentos podem ser adquiridos de acordo com a
necessidade.
O professor será docente e aluno, pois ele também deverá incorporar novos atributos para
melhor contribuir para um crescimento em espiral da qualidade e para maior eficácia do
processo de ensino e aprendizagem.
A eficiência do processo será avaliada e, cada vez mais, cobrada pela própria instituição e
pela sociedade. As condições precárias do ensino secundário ou a ineficiência dos ciclos
básicos não serão justificativas aceitáveis para o desempenho insatisfatório. A boa escola é
aquela em que o aluno (que já foi selecionado na entrada) aprende. Para isso, o processo
deverá ser ajustado continuamente. A ênfase é no processo de ensino e aprendizado, e no
rendimento do conhecimento. O que, em última análise, será julgado pelo valor que o
mercado atribuirá aos produtos.
O objetivo principal é fonnar profissionais polivalentes, criativos, com capacidade de aprender
de fonna continuada e autônoma. A substituição do modelo de emprego fixo para o modelo de
tarefas e de projetos temporários requer a fonnação de empreendedores, capazes de
diagnosticar as necessidades do mercado e de desenvolver produtos ou processos que atendam
a essas necessidades. Por outro lado, esse mesmo mercado requer a fonnação de profissionais
com sólidos conhecimentos técnicos e capacidade de acessar as infonnações

d~sponiveis

em

nivel mundial para viabilizar a criação dos novos produtos e processos.
Para que essa visão se tome realidade será essencial a utilização das novas tecnologias
disponíveis. O impacto da infonnática ainda é modesto, tendo-se
potencial.

Aqu~la

em vista todo o seu

pode transfonnar a maneira de ensinar e aprender, desde que adequadamente

utilizada.
Segundo Drucker [3], duas lições podem ser tiradas da revolução tecnológica pela qual passou
a escola algumas centenas de anos atrás com a utilização do livro impresso.
Primeiro,

a adoção da nova tecnologia de ensino e aprendizado é um pré-requisito para o
sucesso nacional e cultural- e também para a competitividade econômica.
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Segundo,

a tecnologia em si é menos importante do que as mudanças que ela provoca na
substância, no conteúdo, no foco de ensino da escola. São essas mudanças que
realmente importam e elas são eficazes mesmo que as mudanças na tecnologia do
aprendizado e ensino sejam mínimas.
Ou mais adiante:

O importante não é o que podemos melhorar na forma antiga de jazer as coisas e,
sim, as coisas novas que podemos fazer com a nova tecnologia.
E uma das coisas que as novas tecnologias de informática e comunicação podem permitir é
dispensar o professor do ensino rotineiro, corretivo, repetitivo, liberando-o para o ensino mais
individualizado e eficiente.
Conforme estabelecido por Heráclito, cerca de 500 A.C.: "Nada é permanente, exceto a
mudança". Em uma sociedade mais e mais competitiva e que sofre transformações aceleradas,
.a capacidade de antever e implementar mudanças toma-se cada vez mais determinante no
sucesso de um empreendimento. A História mostra muitos exemplos de grandes acertos e,
em número ainda maior, de enormes enganos no exercício de antecipar mudanças. Entretanto,
consciente de todo o risco que esse exercício apresenta, compartilho do que Drucker ( 1993)
conclui na defesa da chamada "A Sociedade do Conhecimento": .. uma coisa podemos prever,

a maior mudança ocorrerá no conhecimento- na sua forma e conteúdo, seu significado, sua
responsabilidade e naquilo que significa ser uma pessoa instruída. Acreditando, me
entusiasmo com a magnitude do desafio que nos reserva o futuro.
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