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APREsE!TrAço

A Nação Brasileira alvorece na liberdade, ressurgindo na
manha de novos tempos, purificada e renovada de esperanças.

O Poder Legislativo, síntese, por sua natureza, da Naço,
com ela se rejuvenesce e reteera energias para a reconstru-
ção da democracia.

Como membro da Mesa da Âssemblia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, cumprindo o mandato de 1 9 Secretario da Casa
e responsável maior, portanto, pelo bom desempenho de nossos
serviços cabia-nos visualizar essa aura promissora, mas drama
tica, para um Poder sufocado e exaurido. Sentimos, ento, o
imperativo da renovaço. Urgia forïnar, a partir de nossos qua
dros atuais, um novo corpo de funcionrios, novo no seu des-
pertar para una aço mais consciente em prol dos trabalhos le
gislativos, de modo a propiciar aos representantes do povo de
Minas Gerais os meios eficientes para sua atuação, ao mesmo
tempo colaboradora e fiscalizadora, no governo de nossa gente.

Daí a realização da 1 SEMANA DE RECURSOS HUMANOS, empre-
endimento pioneiro em nossos serviços públicos, mas já ampla-
mente testado e reconhecido em varias naç6es e em muitas de
nossas empresas privadas, como municiador de novas forças pa-
ra o desenvolvimento da ação administrativa. Experimentos na
.rea de recursos humanos, realizados em grandes empresas, com
provam a eficcia de seus métodos, seja na mudança de concei-
tos arraigados que dificultam os procedimentos de trabalho, se
ja no despertar de novos interesses, direcionando-os adequada
mente segundo tendncIas vocacionais, seja promovendo a hanTlo
nizaço de forças conflitantes.

Entendemos que investir no elemento humano a foi-mamais
eficiente e menos dispendiosa de obter melhores resultados do
trabalho, pelo desenvolvimento e aprimoramento racional das

potencialidades do ser humano. E estamos seguros de termos al
cançado nossos objetivos iniciais, com a reaiizaçao da 1 SEMA
NA DE RECURSOS HUMANOS, pois a observação da atitude do nosso
funcionalismo participante, durante sua realização, e os an-



selos que detectamos apSs o evento, deram-nos prova de que xna
semente pr'of{cua se lançou. Nosso esforço inicial há de ter
prosseguimento, para que o trabalho já realizado venha resul-
tar em uma dinmica mais adequada e proveitosa de trabalho e
num melhor relacionamento entre as peças fundamentais de nos-
sa máquina administrativa: o hccemt

Os trabalhos da 1 SEMANA DE RECURSOS HUMANOS, com suas
conferências e debates, estio aqui consubstanciados.

Este livro á fruto desse esforço.

DEPUTADO FERNANDO JUNQUEIRA



INTRODUÇÃO

No momento em que a Comisso Tcnica de Recursos Humanos
traz a público a ediço dos temas desenvolvidos por ocasião da
1 Semana de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, torna-se necessrio prestar alguns esclarecimen-
tos, principalmente para as pessoas que no participaram da-
quele encontro.

Tendo sido chamada para realizar programas de treinamen-
to para o pessoal da Casa, a Canisso Técnica de Recursos Hu
manos decidiu iniciar, seus trabalhos com atividades que trans
mitissem a sua proposta de atuação, levando a divulgação de
suas crenças e idéias ao mesmo tempo em que estaria recebendo
sugestes e acolhendo demandas que propiciassem maiores subs{
dios para suas programaçes de treinamento.

Num primeiro momento, procurou atingir, num nlvel hori-
zontal, um maior ninnero de pessoas para que se discutissem te
mas de interesse geral, tanto a rdvei das necessidades mdlvi
duais quanto das necessidades de trabalho. Assim, é que con-
vidou Conferencistas especialistas na área, professores e trai
nadores para que aqui viessem trazer a sua contribuição num
Ciclo de palestras e debates, que se denominou 1 Semana de Re
cursos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

É oportuno, também, esclarecer aqui, os princípios bsi-
cos em que a Comissão Tcnica de Recursos Humanos se ap6ia em
seus programas de desenvolvimento de pessoal e que foram tra-
duzidos no decorrer das palestras:

- Proposta de maior participaço, iniciativa e criativi-
dade a serviço do homem, para o que já temos obtido res
postas favoráveis na Casa. (Dai se conclui que, con-
firmando a hipStese levantada, há potencial, disponibi
lidade e acolhimento para iniciativas que se proponham
desenvolver esses aspectos, cano tem ocorrido no clima
de abertura propiciado pela Casa, com os últimos even-



tos aqui ocorridos);
- O enfoque e a centralizaç&o de esforços no desenvolvi-
mento do homem, porque de sua própria reforma vi ro
naturalmente, as exteriores a ele;

- Treinamento sistemtico de indivíduos e de grupos de
trabalho, com a contribuiço do indiv{duo,apartir das
origens, pois que vemos que Treinamento 'in processo
de aprendizagem com as experincias comuns em que a Co
misso Técnica de Recursos Humanos funciona como aco
lhedora de demandas, proporcionadora de encontros e fa
cilitadora das cc*nunicaç6es entre pessoas e entre gru-
pos, tanto os formais corno os informais.

Na oportunidade, queremos agradecer aos colegas que par-
ticiparam daquele Encontro, cujas contribuIçes foram sobrema
neira importantes, para o desenvolvimento do trabalho de pla-
nejamento dos cursos que essa Comisso tem a desenvolver.

No podemos deixar de registrar aqui os nossos agradeci-
mentos à Mesa da Assembléia que promoveu o Encontro e nos pro
piciou um momento de reflex.o em torno dos temas abordados.

Palcio da Inconfidência, dezembro de 1984.

Comissão Técnica de Recursos Humanos

Presidente: Terezinha do M. J. Cançado
Coordenadora: Dinab Maria Campos Pernambuco

Elisa Maria Ganes Queiroz
M.rcio Paulo de Andrade
Maria Beatriz Navarro Paulucci
Maria das Graças Costa Bambirra
Norma Lúcia de Azevedo Lima
Neusa Maria Pampolini Barbosa.
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0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO JUNQUEIRA)

Vamos dar lugar à 1 Semana de Recursos Humanos, promovi-
da pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e,
para compor a Mesa temos a honra de convidar o nosso convida-
do especial, Dr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso, Digno Secretá
rio-Adjunto da Secretaria de Estado da Administração do Esta-
do de Minas Gerais; convidamos também o Dr. José Gama Dias
Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa do Esta
do de Minas Gerais; convidamos a Senhora Terezinha do Menino
Jesus Cançado, Digna Diretora do Pessoal desta Assembléia e
também Presidente da Comissão Técnica de Recursos Humanos des
ta Casa; chamamos também o Conferencista de hoje, Dr. Sebas-
tião Carlos de Oliveira Andrade, Digno Subsecretário da In
dústria e Comércio do Estado do Paraná.

Convidamos a tomar assento à Mesa, os Deputados desta Ca
sã que estiverem presentes.

Ao início dos nossos trabalhos, gostaríamos de apresentar
aos nossos convidados e aos demais membros da Mesa, a nossa
Comissão de Recursos Humanos, que é composta pela Sra. Terezi-
nha do Menino Jesus Cançado, na Presidncia; Dinah Maria Cam-
pos Pernambuco, Coordenadora; Elisa Maria Gomes Queiroz, Már-
cio Paulo de Andrade, Maria Beatriz Navarro Paolucci, Maria
das Graças da Costa Bambirra, Neusa Maria Pampolini Barbosa e
Norma Lúcia de Azevedo Lima.

Aproveitamos para dizer aos senhores, senhoras e Senhori
tas que, através da Portaria 201/83, a Mesa Executiva da As
semhlia Legislativa entendeu por bem designar esta Comissão
para, através de sucessivos e permanentes foros de debates
simpcE>sios, cursos, fazer um investimento altamente salutar pa
rã a Casa, através de seus Recursos Humanos. Essa Comissão te
ve seu inicio e sua preparação junto à Divisão de Pesquisas
desta Casa. Posteriormente, investimos em serviços de tercei
ros, promovendo cursos com os guardafrtü'ins da Casa, em segui
da, com o pessoal da Recepção, o pessoal da Telefonia e os Az
censoristas.

Tniciamos agora essa 1 Semana, que é a primeira parte do
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trabalho destinado às chefias em geral desta Casa, no com o
objetivo de procurar avaliar as qualidades de cada um dos se-
nhores, mas na busca de um desenvolvimento de conhecimentos e
habilidades.

Para tanto, a Comisso apresentou uma temática toda ela
voltada para os interesses do Legislativo e foi buscar justa-9
mente aquelas figuras, cada uma na sua área especifica, que
irá trazer aos senhores aquilo de mais poderoso, de mais ade-
quado que existe em tennos de Administraço Pública.

Justamente para desenvolver o primeiro tema, a Casa foi
buscar, no Estado do Paraná, um mineiro de Itabira, que é o
Professor Andrade, um profundo conhecedor de problemas, de
assuntos da Administraçéo Pública. Economista que é, Adminis
trador de Empresa e atualmente exercendo a difícil e árdua
missão de prestar sua colaboração junto ao Governo do Paraná,
na função de Secretário-Adjunto da Indústria e Comércio. Es-
sa Comissão foi justamente buscar prestigiar também um minei-
ro ausente de Minas Gerais, mas que aqui comparece para tra-
zer os seus conhecimentos de grande Administrador que é, de
profundo conhecedor da técnica moderna de Administração Públi
ca, que irá, através de suas palavras, dar inicio à primeira
etapa desse trabalho, sob o tema "O Sistema Participativo co-
mo Base para a Eficácia de Governo no Regime de Recursos Es-
cassos".

Nós sabemos que todos os Estados deste País passam por
una escassez de recursos e, ao invés de grandes obras, de
grandes projetos, os administradores modernos procuram fazer,
o que nas, aqui nessa Casa, estamos fazendo: o investimento
na pessoa.

Essa Comissão conta ainda com o nosso convidado especial,
Secretário Adjunto da Administração, Professor Ivan, também
um profundo conhecedor dos problemas Administrativos,que aqui
comparece e que irá, após a palestra do nosso convidado, coor
denar os debates deste forum que aqui se instala e temos cer
teza de que a Mesa da Assembléia está segura, em sua consciên
cia, na promoção desse seminário que. sem dúvida	ser
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altamente valioso para vocs e para a direção da Casa.
Assim, Professor Andrade, é com satisfro que passamos

a palavra a Vossa Senhoria, certos de que este seleto e dis-
tinto audit6rio irá apreciar o conteido de sua fala.

Com a palavra o Professor Andrade, Digno Secretario-Ad-
junto do Estado do Paraná.

O SR. SEBASTLO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE -
Deputado Fernando Junqueira, muito obrigado pela introdu

ço de V.Exa..
Ilustre Dr. Ivan, espero que possamos trocar idéias e as

sim trazer alguma contribuição à Administração Pública do Es-
tado de Minas Gerais.

Dr. José Gama Dias, que terá a responsabilidade maior de
dar seqUncia àquilo que aqui for considerado de proveito.

Senhora Terezinha, que está no dia-a-dia procurando tarn-
bm traduzir em benefícios individuais aquilo que é considera
do fundamental para os senhores.

Quero destacar o trabalho desta Comissão e repetir uma
frase que eu dizia para esta mesma Comissão e na qual muito
acredito: "Caminhante, n.o há o caminho, faz-se caminho ao ca
minhar".

Acho que este primeiro passo que a Comissão está dando
procurando trazer temas à discussão dos senhores,	f\xidamental

para que a Casado Povo de Minas seja, efetivamente, uma Casa
que alimente uma permanente discussão, una permanente busca
daquilo a que o povo aspira, quando, através de seus represen-
tantes elabora, a lei.

Eu desenvolverei o tema aqui colocado nos seguintes as-
pectos: numa primeira etapa, pretendo trazer um panorama da
realidade administrativa brasileira - o que a Administraç.o
no Brasil? Eu quero ainda traçar um perfil e uma insinuação
física do Administrador brasileiro na realidade brasileira Em
segundo lugar quero apresentar o que o regime participativo
da Administraço. Em terceiro lugar quero demonstrar que a
participação é a base da eficácia. Em quarto lugar, quero co
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locar o que é o apoio administrativo no papel do Legislativo.
Finalmente, quero concluir toda a terntica, mostrando o que
significa uma receita participativa dentro daquilo que nós
procuramos na Administraço Piiblica, que é a eficécia.

Inicialmente, quero falar sobre Administração no Brasil.
Para falar sobre ela, tenho que começar a focalizar três
itens: Primeiro, é o aspecto da tecnologia no Brasil; Segundo
é o processo de colonização em nosso pais, colonização "latu-
sensum", no sc no sentido da técnica, mas no sentido cultu-
ral, que eu enuncio sob o tItulo de "O grande garimpo". Final
mente, quero focalizar a burocracia no Brasil. O que levou à
burocracia no Brasil, como é vista no momento. E falar também
sobre tecnologia.

Fico refletindo sobre o que é tecnologia e concluo que
tecnologia vem de técnica e técnica vem de experiência, qual-
quer experiência real ou simulada em laboratrio, mas algo
que deu certo e merece ser implementado. Então, tecnologia é
a busca incessante da técnica mais adequada, seu desenvolvi-
mento e sua efetiva traduço em benefício social. Chego a con
cluir que a tecnologia é o valor resultante das forças que
permitem o bem-estar social. Em tltima anlise, é a receita
de se utilizar aç6es e resultados dentro da situação em que
esta aço é executada para resolver o problema onde ele se
apresenta. Se definirmos a tecnologia sob esse prisma, veri-
ficamos que estamos num Pais carente de tecnologia pn5pria.
Desconhecemos que somos tupiniquins, que somos filhos do bran
co, do preto, do Indio. Nós continuamos a ignorar esse pro-
cesso dentro de nós. Nós nos deslumbramos ainda com a Euro-
pa.

Nos, quando chegamos ao primeiro sintoma de acumulação
de riquezas, nossa idéia é conhecer a Europa, é conhecer o
país lá fora, no o pais de dentro, tal como uma herança cul-
tural teimosa que nos evita a falar em brasilidade, quase a
dizer que o brasileiro no é viável, quase a dizer que o Bra-
sil é filho da mie-terra Europa.

Eu fico refletindo se nós, a partir do momento em que
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questionamos a viabilidade do brasileiro, podemos, efetivamen
te, imaginar alguma solução para o nosso país. Quando se fa-
la em Administração, a situação tecnoi5gica é ainda mais dis-
torcida. Chegamos, inclusive, a praticar no Brasil critérios
de avaliação, critérios de pesagem de nossos administradores,
que so válidos para a cultura européia, para a cultura america
na, para a cultura japonesa. A pergunta que eu me faço: quan
do o baiano decreta que a partir de 8 de dezembro é Carnaval
na Bahia, será que na verdade ele no quer dizer que o homem
brasileiro, para seu bem-estar, quer a economia a serviço do
homem e n.o o homem a serviço da economia?

Será que, efetivamente, o Carnaval no representa o anun
ciar de uma tecnologia mais nova, da organização, um processo
novo de levar o mundo? S6 posso concluir que o fato da Bahia
decretar o seu carnaval a partir do dia 8 de dezembro, o mes-
mo fazendo Feira de Santana, e continuar operando o pólo pe-
troquímico de Camaçari, isto seria verdadeiramente uma tecno-
logia brasileira. E, aí, eu gostaria de mostrar a vocês al-
guns aspectos absolutamente distorcidos do encarar brasileiro
- diríamos que estamos muito acostumados a ver o mundo muito
dividido: ocidente, oriente, capitalio-socialismo, norte-
sul. Mas, deveríamos dividir o mundo em países de regi6es
temperadas e os dos trpicos. Nos países de regido temperada
temos os países desenvolvidos, industrializados, que possuem
em seu domÍnio imensas reservas de combustvel fóssil, como o
carvão e o petr6leo. Nas regies intertropicais, nas ré
gi6es subdesenvolvidas, temos regi6es de pobreza, praga, doeri
ça, fome, mas fornecedoras de matéria prima. Na verdade, o
que podemos considerar é que as regi6es temperadas tiveram no
pr5prio clima um motivador de seu progresso. Os habitantes
destas regi6es tiveram maior exigência da Providência, porque,
do contrário, teriam imensas dificuldades de sobreviver nas
estaç6es mortas. Com isto, foram levados a níveis importan-
tes da economia e da acumulação de riqueza. No perÍodo de ré
pouso, o consumo lhes daria tempo para o estudo e engenhosida
de. Por outro lado, a necessidade de aquecimento levou-os a
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precaver-se, armazenando combustiveis para serem usados na
poca fria. Com a necessidade de combust{vel de alto poder ca
lor{fico, estes homens foram procurar descobrir e, posterior-
mente, dominar mais de 901% das reservas de combustível f5ssii,
de carvão e ntrleo. Com este combustível de alto poder ca-
lorífico, puderam progredir. Foi fácil passar para a máquina a
vapor e, depos para o motor de explosão interna. Foi fácil,
então, o desenvolvimento industrial e o conseqüente dom{nio
da agricultura, usando o combust{vel, dominando a mecanizaço
da agricultura. Foi fécil a liberação da mão-de-obra para a
cidade e a liberação da força de trabalho para atividades se-
cundárias e terciérias. Como fase final desse processo, hou-
ve o domínio da tecnologia, da comunicação e, principalmente,
o processamento de dados e o domínio cultural.

Tudo estaria muito bem se em 1973 no houvesse o choque
do petr6ieo. Com isto, o mundo tomou conscincia de que o mo
delo de desenvolvimento das regi6es temperadas era extremamen
te frágil porque era baseado no uso indiscriminado dos combus
tÍveis f6sseis, poluidores e esgotáveis. Ao lado disto, ccxii
o domÍnio da medicina, p8de o homem dominar as chamadas doen-
ças tropicais. É incrÍvel que somente o choque do petr61eo
nos permitiu ver, com clareza, a nossa situação de tropicanos
e a situaço das economias desenvolvidas. Com  o pnico ocor-
rido nos países das regiões temperadas é que foi possÍvel
constatar, claramente, a vis.o"pré-conceituosa", ornada de fun
damentos pseudo-cient{ficos da inviabilidade da vida e do de-
senvolvimento nos tnEpicos.

Hoje, o tr6pico é, exatamente, o local onde temos o ano
inteiro para cultivar a terra, onde temos energia abundante
renovável e no poluidora do solo. Antes, pragas e doenças
hoje, fontes renováveis de energia alimentar.

O trpico é a regido das flores em todas as estações, do
crescimento e da produção de alimentos durante o ano todo. O
homem do trópico no é ixn subdesenvolvido por natureza. Ao
contrário, essa natureza uma vez posta a seu serviço, lhe tra
rá vantagens inigualáveis.
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Mas não basta conhecermos esse imenso potencial, precisa

mos saber como coloca-lo a serviço do homem. É neste contex-
to que se insere a concepção de in centro de estudos tropi
cais.

O trópico deve ser abordado de uma forma própria, neces-
sita de una tecnologia apropriada, desenvolvida aqui.

Devemos criar uma maneira de pensar tropical, uma manei-
ra de ser do tr5pico.

O terno e a gravata deverão ser revistos. Mas isto é o
de menos: copiar a forma de vestir do homem das regiões frias,
apesar de muito inc6modo, não traz grandes conseqüncias eco-
n&nicas, e mais uma mataria de "galhofa".

O grave é a importação de tecnologias inadequadas ao pro
cesso produtivo. Gravlssima é a importação dessa tecnologia
nas questes da agricultura.

A adubação inadequada leva à improdutividade, à pobreza
e à fome. Temos que ver o nosso solo do ponto de vista tropi
cal, abundante de sol e agua.

A decomposição das rochas, a lixiviação das bases solú
veis, a volatilidade do nitrognio e enxofre e a laterização
do ferro devem ser encaradas de um ponto de vista quase opos-
to ao utilizado pelos agricultores das zonas temperadas. Para
eles os adubos devem ser altamente solCiveis, para ns homeopa
ticamente disponíveis. Mas, a desastrosa importação da cultu
rã agrícola carrega consigo a importação da tecnologia, dos
equipamentos e dos conceitos inadequados.

A produção e destruição violenta da matéria orgânica dos
tr6picos deve ser encarada de um modo completamente diverso
daquele encontrado nas regiões temperadas.

A engenharia sanitária deve ser revista à luz do sol, do
calor e dos micróbios tropicais.

A medicina, principalmente a medicina preveniva, que in
teressa muito a toda a população e pouco aos industriais da
doença, deve também ser revista.

A pesquisa tropical é o fundamento conceitual de uma no-
va maneira de enfrentar o desafio energtico, sem energia nu-
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clear e sem importação de equipamentos e tecnologias obsole-
tas de processar energias f6sseis, é o apoio tecnológico para
irnplantaçio da utilização ampla e perene da limpa e indestru-

t{vel energia solar, captada diretamente ou através da fotos-
slntese.

É una formulação para produção abundante de alimentos de
forma aut6norna (sem qualquer importação) e continua pelo pra-
prio homem dos trópicos, sem qualquer importação de tecnolo -
gia inadequada.

Caros administradores, colegas gerentes, como podemos
dar seqUncia a todas essas intençes, se nos falta a forma-
ço de recursos humanos?

E a{, vamos observar algumas aberraç6es: os Ministérios
(Saúde, Educação e Cultura, Trabalho, Previdncia Social), que
em nosso País, cuidam dos recursos humanos, são tidos como se
cundrios.

Tanto na AmazSnia quanto no extremo sul s.o usados os
mesmos processos de ensino. Como una criança à beira de um
igapó ou igarapé poderá sentir a utilidade do carro? E a cri-
ança das montanhas de Minas? Poder perceber a utilidade de
um barco?

Antes de Brasília, a Pmaz6nia era o inferno verde. At
hoje a sua absorção tecnolgica praticamente se limita ao mo-
tor nos barcos e as cpias inadequadas da tecnologia do Sul.

Se medirmos em nosso mapa geogrfico, veremos que menos
da metade da distancia entre o extremo Oeste e o extremo Les-
te brasileiro foi ocupada. Parece que ficamos longo tempo
sob a égide do Tratado de Tordesilhas.

Naturalmente ao tratarmos de um grande projeto voltado
para a utilizaço de recursos naturais da Amaz8nia no poder{
amos deixar de considerar suas impiic6es na preservação do
meio ambiente.

Vamos para tanto tecer algumas consideraç6es com relação
ao clima tropical úmido. Do mesmo modo que todos os outros
segmentos científicos e tcnicos, a meteorologia tropical fi-
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cou praticamente marginalizada no contexto cultural ou foi
simplesmente interpretada atravs de uma visao inadequada,
mais voltada para uma interpretação temperada dos feri&nenos
tropicais através de conceitos aplicáveis somente as regiões
temperadas.

De in{cio, devemos considerar que estando 90/o da massa
atmosférica situada a uma altura mxima de 15 a 16 km, deve-
mos procurar entender as condições climáticas muito mais atra
vs de fen6menos da interface biosfera-atmosfera (portanto de-
pendente de fenmenos ligados superfície do planeta) do que—
a fenômenos interp1anetrios.

Naturalmente no estamos esquecendo a energia solar que,
em última analise, é a fonte de todos esses fen&nenos.

Outra consideração fundamental ao entendimento do clima
tropical reside na observação das faixas mar{timas secas, que
ocorrem entre as latitudes 15 e 

3Q0 
Norte e entre 00 e 15

Sul onde, por exemplo, a ilha de Ascenç.o, no meio do Atlnti
co, tem uma precipitação menor que o deserto de Saara.

Estas nossas observações gerais têm o sentido de chamar
a atenção para o principal fenmeno climático que está ocor-
rendo na regido tropical e em especial na regido Amaz6nica
as QUEIMADAS.

Este realmente o principal fen&neno que p6e em risco
a ocupação das regies tropicais por períodos prolongados.
Queremos dizer que a destruição da cobertura florestal do tr
pico úmido e, em especial, da Amazônia, significa o rompimen-
to do ciclo da evapo-transpiraço que fornece a umidade neces
sria a forTnaç.o de espessas nuvens na regiao da Bacia Ama.z6-
nica e a sua precipitação local e distribuiço para os Esta
dos do centro do país e sua periferia. A destruição da Flo-
resta Amaz6nica trar ao Brasil e, imediatamente, aos Estados
de Gois, Minas Gerais, Bahia, Piau{ e Maranhão, conseqün-
cias clim&ticas desastrosas a curt{ssimo prazo.

As observações das imagens de satélite mostram que as
forrnaç6es de nuvens e a sua evoiuço para precipitações	em
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forma de chuvas, na maioria do territrio, ocorrem em talvez
mais de 7CP/0 às custas da EVAPO-TRANSPIRAÇÃO da Floresta Amaz
nica. As frentes frias e as brisas marÍtimas se encarrega-
riam dos 30% restantes.

Qualquer pessoa medianamente informada por certo ficaria
assombrada ao saber que o abastecimento de água nas áreas de
pastagem, que foram implantadas nas vizinhanças de Marabá, Im
peratriz e Áreas centrais do Maranhão, é feito através de
audagem ou dos reservatrios denominados "tanques", que são
cavidades destinadas a guardarem água para o período da seca.
Ou seja, em plena Amaz5nia, regi6es com a mata parcialmen-
te destru{da,observamos práticas características de nossas
reas semi-.ridas do nordeste brasileiro e norte de Minas Ge-
rais.

Isto numa regido cuja precipitaço e superior a 1.600 m
anuais e onde a floresta nas vizinhanças no foi destruída.

Configura-se, mais do que nunca, a necessidade de ter-se
una tecnologia brasileira, para o Brasil, sem o que estaremos
comprometendo nosso habitat, o qual temos, erradamente, insis
tido em tratar como um grande garimpo.

o que é o grande garimpo? É a junção do imediatismo, da
aventura e da exploração.

Os aspectos morais do grande garimpo podem ser sintetiza
dos na foniiaço histrica da acumulação de capital dos seguin
tes países:

Portugal
Espanha
Inglaterra
Estados Unidos
OPEP (Estados Unidos e Inglaterra)

Somam-se a estes aspectos a pretensa lição moral, vazia,
ilustrada nas seguintes citaç6es:

"Les Bràsiliens ne sont pas srieux."
"0 Brasil precisa receber uma lição."

Digo a vocgs que quando estamos no campo da Administra
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ço, a inadequação tecnolgica vai, a n{vel absurdo, quando s
vezes implantamos um compndio americano, japons ou europeu.
Qual a realidade do homem brasileiro? Alentrarlamos no con-
ceito de grande garimpo. Chamo de grande garimpo o país for-
mado na concepção de exploração imediatista de nada perenizar.

Portugal levou a riqueza imediata do Brasil, ou seja o
ouro e o pau-brasil. Através da canalização de riquezas, vem
Portugal e Espanha e este ouro foi parar na Inglaterra, por-
que a Inglaterra exibe hoje uma moralidade falida, porque ela
fonnou o seu capital através da co1onicaço da CoiSnia, trans
formando seus piratas em guardies da Corte Espanhola para a-
bordagem dos navios em alto mar.

Na tomada do ouro, os Estados Unidos tiveram o prvi1
gio de sustentar duas guerras fora de seu territrio, venden-
do para esses países a sua produção industrial a um preço que
bem determinou e, além disso, privilegiando-se, posteriormen-
te, com planos de recuperaç.o, emprestando seu capital a ju-
ros determinados, acumulando, assim, duas vezes este capital.
E, hoje, deparamos, novamente, com os aspectos de acumulação
de capital, privilegiando ainda estas companhias exploradoras
do petróleo, viabilizando sua economia através do petróleo do
Mar do Norte.

E nas, de repente, concluímos que a crise do petrleo na
da mais foi do que um jogo ensaiado. O verdadeiro lucro ara-
he fluiu para o mercado bancário americano e europeu e depois,
através da insensatez de países em desenvolvimento, venderam
a idéia de queimar etapas deste desenvolvimento e conduzir es
tes países ao endividamento. E, hoje, estamos diante de um
mundo de papéis, mas é este o mundo verdadeiro que estamos vi
vendo. Destes aspectos da exploração, cito um caso interes
sante, quando o país contratou para a construço de estrada
de ferro uma companhia européia. Vou citar una revista polo-
nesa que dizia o seguinte:

"A revista Polski Przeglad Emigracyjny estranhou a pres-
sa deste recrutamento feito pelo Conde Le Hon, uni dos acionis
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tas da empresa e resolveu investigar.
O quanto foi possível constatar com o Sr. Le Hon, a Com

panhia São Paulo - Rio Grande tem contrato com o Governo Fe-
deral, no Rio de Janeiro, que lhe garante juros de 69ó do capi
tal empregado na construção da ferrovia, contanto que rido ex-
ceda de 30 contos de réis por km. Já estes 6% constituem um
sólido emprego de capital e permitem aos acionistas um sono
tranqüilo, mesmo supondo-se que a ferrovia no tenha mercado-
rias, nem passageiros para transportar.

Porm, existe urna maneira para desde já aumentar os lu-
cros, no apenas 6%, mas indo ao dobro. É preciso para isso
que o custo da construção da estrada atinja 15 ao invés de 30
contos de ris. Isso é possível evitando-se as menores difi-
culdades do terreno na construção da linha e barateando a mo
de-obra utilizada."

Esses objetivos da Brazil Railway Company foram confirma
dos por autoridades brasileiras, entre elas o Engenheiro Adri
ano Goulin, que considerou o traçado criminoso, cuja única
justificativa era a garantia de juros de 6%.

O traçado da S.o Paulo-Rio Grande, de fato contorna o
máximo possível os obstáculos do terreno e com isso a ccmpa
nhia visou:

- baratear o custo qui1omtrico, evitando a cons-
truço de aterros e pontilhes;

- aumentar a quilometragem da estrada e o rendi
mento em juros;

- maior titu1ao de terras, em conseqüncia do
aumento da quilometragem."

"A Mrica para os Americanos."
aqui, na Bolívia." (Gafe)

"Vocs no sabem controlar seus gastos."
Aqui, pergunto, como podemos, como país, deixar de enca-

rar o nosso processo de colonização e ps-coionização sem to
dos esses entraves em nossa cabeça e deixar de admitir que
quando alguém chega falando urna língua diferente, achamos que
e a melhor figura? Se nos sobrevivemos aqui e porque somos
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os mais fortes.
Essa crença na capacidade brasileira vem deturpada ainda

com a nossa visão de burocracia.
Quando D. João VI chegou com sua corte no Brasil, tinha

que arranjar ocupação para todos. Quem ia à praia de manha,
trabalharia à tarde e quem trabalhava de manha iria à praia à
tarde. Nesse ponto, o Brasil começou a nascer com sua buro
cracia que, depois, atravs do primeiro administrador brasi-
leiro, criou um modelo na lei primeira, mas distante da reali
dade. Posteriormente, tivemos o Administrador Engenheiro que
executou mas nao registrou e com isso nao se pode transmitir.

De vinte anos para cá que passamos a imaginar que a Ad
ministração constitui coisas formidáveis, programáveis, traba
lháveis, que o bom senso também e passível de transmisso tec-
nolgica. E al diria que, na burocracia brasileira, a nossa

visão ut6pica tem como objetivo:
1 - legar um modelo que não permita à malícia ou incompe

tncia individual ou de grupo, desviarem a organiza-
ço dos seus fins, que são pressupostamente elevados
e justos;

2 - proteger os indivíduos integrantes da organização
contra decisões erradas, assumidas em seu nome, bem
como proteg-los dos erros decorrentes de suas pP-
prias incompetncias específicas, pequenas, por hip
tese;

3 - tornar as atividades da organização inexoráveis, au-
tomáticas e duradouras como no ideal spinoziano, em
que todas as coisas decorrem, de maneira necessria
e geonitrica, do seu principio fundamental.

Por trás dessa bela utopia, entretanto, escondem-se algu
mas fraquezas que afinal derrotam integralmente o modelo, a
tal ponto, que o próprio termo burocracia se acha carrega-
do de uma enorme conotaço pejorativa. Eu mesmo comecei, pro
pondo-o, como uma grave enfermidade nova na sociedade moderna

Assim, parece que as suas fraquezas fundamentais so es-
tas:
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1 - O desprezo pelo indivíduo.
2 - A primazia da regra.
3 - A exigência de centralizado.
4 - O perfeccionismo.
5 - A fossilizaç.o rápida e automática da estru

tura.
Detenham-nos uïi pouco mais demoradamente em cada um des

ses pontos para melhor compreendê-los:
1 - O desprezo pelo indiv{duo

No modelo onde o indivíduo n.o conta, onde no há espaço
para o exercido da sua liberdade, onde ele é implicitamente
concebido como fonte de malÍcia contra a qual a organização
deve proteger-se, n.o poderá haver motivação para dar de si
o melhor e, assim sendo, el p se transforma numa pesada carga.
L4uita razão tem Lucas ao afirmar: 'Porque simplesmente fizes-
te o que te foi ordenado, me és um servo inútil." Em represa
lia ao desprezo com que é considerado na organização, o mdi-
vlduo exercitara o melhor da sua imaginação para ludibria-la
e desafia-la, ainda que seja simplesmente pela necessidade de
se afirmar e de se redimir. Mas, com isso, afeta a eficiên-
cia da organização.

2 - A primazia da norma
Onde a norma tem mais peso que a decisão individual, rapi

damente ela se transforma numa finalidade em si a qual se sa-
crificaro também os objetivos para cujo alcance ela foi con-
cebida como instrumento. No importa que o objetivo final te
nha sido frustrado; se a norma no foi transgredida todos es-
t.o justificados. No fim as coisas se passam cano numa reli-
gião da qual se conserva meticulosamente o ritual, embora se
tenha perdido a fé.

3 - A exigência da centralização
A meta ut6pica de no deixar a organizaçéo exposta ao ris

co de erros elimina a possibilidade da criação de centros pe-
riféricos de dec1so. com suas peculiaridades e nfase de atu
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ação concernentes com a natureza e importância das solicita-

çoes a que estão sujeitos respectivamente.
A centralização á, portanto, uma decorrância natural da

primazia absoluta do elenco de normas aprior{sticas, às quais
tâm, necessariamente, um caráter coercitivo. O crescimento da

estrutura se faz eminentemente por ampliação de escala, isto
á, pela massificaço em torno de um único núcleo, ao invás de
se fazer pela configuração de mdulos diferenciados, com vida

interior própria.
O crescimento por meta-ampiiaçao de escala os conduz à

formação de organismos gigantescos e an&nalos, a exemplo dos
dinossauros da prá-histeria, nos quais a relação entre a mas
sa cerebral para a massa total do corpo foi reduzida a um
nimo, tornando-os despreparados para a sobrevivância. Um ou-
tro ser incomparavelmente mais frágil e vulnerável, como o ho
mem - mas que guarda uma relação máxima entre massa cerebral
e massa somática total - paradoxalmente não apenas sobreviveu
mas conseguiu imperar sobre toda a natureza. Este fenômeno en
cerra uma dramática lição de cunho político e administrativo:
o crescimento s6 tem sentido, se preservar integralmente a in
dividualidade, isto á, se ele se estabelecer pela configura
ção de indivíduos livres e não pela massificação.

Como nos organismos bio16gicos, a ascenção a um nível su

perior de organização não pode ser feita às expensas dos mdi
vlduos, mas configurada de forma a criar as condiç6es ideais

para a plena expressão da individualidade.

4 - O perfeccionismo
A cilada do perfeccionismo consiste em projetar um desem-

penho isento de erro. Ela conduz à esterilidade da organiza-
ção, porque o esforço a ser desenvolvido alám de um determina
do nível de qualidade de desempenho á totalmente desproporcio

nal aos resultados.
A energia administrativa necessária à conquista de um re

slduo de qualidade seria melhor aplicada em outras iniciati-

vas, conduzindo a um rendimento global melhor e a uma fertil!
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dade superior da estrutura administrativa. No campo da tcni
ca e da administraç.o é preciso saber conviver com una certa
margem de erro e a sabedoria consiste em encontrar o n{vel de
qualidade além do qual o custo marginal do esforço desenvolvi
do se torna desinteressante. A eficincia se mede pela otimi
zaç.o de um conjunto de parmetros: custo, prazo, qualidade
etc., e no pela valorizaço absoluta de um deles, em detri
mento dos demais.

A organização voltada para o perfeccionismo é uma fonte
de desestlmulo porque a {rifima fração de desacertos recebe a
nfase que a mxima fração de acertos n.o mereceu.

5 - A fossilização da estrutura
Estrutura fssil, por analogia de um organismo bio16gico,

aquela que é incapaz de evoluir para se adaptar às novas ne
cessidades, is novas soiicitaç6es da vida. Ela é, portanto
sem vida.

Na hipótese absurda de que ela pudesse ser concebida a
priori com a sofisticação suficiente para antecipar todas as
possibilidades, ela seria um mecanismo tao complexo, que a en
tropia interna decorrente a tornaria totalmente improdutiva.

Assim fica o dilema: ou uma estrutura simples, porém rÍ-
gida, inepta a enfrentar a multiplicidade do imprevisto, ou
una estrutura infinitamente complexa e, portanto, com uma en-
tropia interna também infinita. Este o destino de todas as
estruturas determinlsticas, isto , daquelas concebidas a pri
ori a partir de um elenco de normas, seja ele amplo ou restri
to.

Inversamente, na natureza, as estruturas so teleolgi-
cas, isto é, evoluem tendendo para um fim, retendo os recur
sos necess&'ios para enfrentar as situaç6es mais freqüentes
descartando os recursos ociosos, fazendo escolhas sujeitas ao
erro ante todo o imprevisto.

O sistema organizacional que representasse o antÍdoto
perfeito à enfermidade da burocracia deveria, portanto, condu
zir:
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1 - À inibiço do crescimento meramente somático dos or-
ganismos.

2 - Ao estimulo do desenvolvimento das funçes decisóri-

as.
3 - Ao fomento da evolução hannoniosa do próprio modelo

operacional.

1 - Inibir o crescimento somático
Inibir o crescimento somático do organismo, isto é, o

crescimento por mera ampliação de escala, sem diferencio
entre os seus 6rgãos constituintes, como visto anteriormente,
representa a eliminação do meio ambiente favorável ao clesen
volvimento da enfermidade da burocracia. É muito importante
assinalar que o fen6meno da burocracia de realimentaço po-
sitiva, ou seja, as condiç6es para o seu aparecimento criam-
se com o crescimento do corpo da organizaç.o. Por sua vez, pa
rã a operação de suas sagradas rotinas, a burocracia necessi-
ta ampliar o tamanho e aumentar o número de 5rgaos, o que con
duz a um aumento do corpo prprio, sem ampliaç6es da capacida
de de abordar e dominar o objetivo das atividades desse orga-
nismo. Assim, ela se apresenta como um câncer, cujo cresci
mento divergente e que, finalmente, acaba por impor suas ne
cessidades de propagação à s prprias necessidades de sobrevi-
vencia e atuação do organismo no qual se instalou.

2 - Estimular as funçes decisórias
Estimular o desenvolvimento das funç6es decisrias signi-

fica valorizar o indivíduo, colocando-o acima das rotinas e
das normas e não a serviço delas. Criam-se, assim, condiçes
de realizaç.o profissional preservando-se a liberdade e as
qualidades individuais que so fontes de motivação da qual o
rendimento do indivíduo e da organização como um todo uma
função direta. É importante observar que, ao se tratar de ho
mens, muito diversamente do que acontece com os equipamentos,
as variaes de rendimento entre dois indivÍduos se medem no
por fraç6es, mas por múltiplos do rendimento de um deles. Há
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homens, alias, cujo rendimento e negativo: não apenas são me
ficientes em relação ao padrão médio, mas são destruidores, fa
to impensável para xii equipamento individual, em relação à ca
tegoria a que pertence.

Estimular o desenvolvimento das ftnç6es significa, pois,
dar nfase à função essencial da organização humana e, portan
to, ocupar a sua potencialidade com atividades válidas e ina-
lienáveis, minimizando progressivamente o espaço para a insi-
nuação e expansão de funç6es parasitárias.

3 - Fomentar a evolução
Fomentar a evolução do modelo organizacional significa

combater a fossilização, criando condiçes para adaptação às
novas soiicitaç6es que cada novo empreendimento prop6e, propi
ciando a incorporação do aprendizado feito anteriormente no
sentido de otimizar a eficiância.

A evolução, que o apanágio dos organismos vivos, pres
sup6e as puisaç6es do ciclo biolgico, isto á, o nascimento
a frutificação, o desaparecimento e o renascimento que inicia
o novo ciclo. As rnutaçes, motor da evolução, ocorrem nos re
nascimentos; durante o ciclo, a estrutura permanece em essân-
cia imutável registrando, por'ám, o seu aprendizado frente às
soiicitaç6es, descarregando-o ulteriormente na geração do no-
vo organismo concreto, correspondente ao novo ciclo biológico.
Para a evolução e conseqüente aprimoramento do modelo organi-
zacional á indispensável esse caráter precário do organismo
propriamente dito, do organismo concreto. A sobrevivância do
modelo (corno aliás em todos os organismos bio16gicos) pressu-
pe necessariamente a efemáride da morte, o desaparecimento
da inst&icia particular. Todas as organiza es impereclveis,
como por exemplo os minerais, são necessariamente fôsseis.

Eles podem decair, degenerar, desaparecer mesmo, mas ja-
mais evoluir para uma forma superior de organização. PoderIa
nos, pois, concluir com a sentença paradoxal: o ideal supremo
da imortalidade de una instância do modelo organizacional con



duz, irremediavelmente, morte definitiva do modelo e a pres
suposição da efemride da morte de cada instancia conduz à vi
da exuberante do modelo organizacional. É assim que está di-
to no Testamento: "Quem procura salvaguardar a vida, perda-la
á, e quem a perder, conservá-la-á. (Lucas 17, 33).

Já que terminamos fomentando a evolução, toma-se igual-
mente oportuno mencionar alguns trechos do economista Wassily
Leontief sobre o futuro da organização:

1 - "A questão é que, nos sistemas econ&nicos modernos
em que temos tecnologia avançada em larga escala
não se pode mais depender apenas de que cada um, ca-
da indivíduo, cada empresa, aja absolutamente isola
do, sem levar em conta as estratégias dos demais."

2 - "O Japão o pais que mais recorre ao planejamento
global, com empresa privada e governo colaborando de
acordo com uma estratégia que estabelece metas para
dez anos adiante. Aqui nos EUA, as empresas raramen
te olham além de quatro anos à frente para fazer mu-
danças necessrias."

3 - "Entre outros problemas, nossas economias estão ten-
do que se adaptar rapidamente à automação. Pela pri
meira vez na Histria, temos um crescimento econ&ni-
co que no é acompanhado por um aumento na oferta de
emprego. Estamos caminhando, nas sociedades de
senvolvidas, para um futuro em que será impossível
dar emprego a toda a população no mesmo modelo indus
trial que conhecemos no último século. Uma quantida
de menor de pessoas produzirá os bens de que todos
precisam."

4 - "A experincia histórica mostra, por exemplo, que
quase todo desenvolvimento científico se deve a ver-
bas governamentais. A agricultura americana, o se-
tor mais bem sucedido da economia dos Estados Unidos,
foi sempre impulsionada pelo governo, que há cem
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anos começou a investir em escolas agrícolas e fazen
das experimentais."

5 - "Acho que a chave para o crescimento econômico nos
países desenvolvidos uma maior cooperação entre ca
pital e trabalho."

E a tecnologia? A tecnologia para mim o vetor resultan
te das forças que permitem o bem estar social. E, em ultima
análise, a receita para otimizar aç6es e resultados, dentro
do habitat específico em que o problema se apresenta.

Concluo que o nosso processo de formação tem-nos propici
ado poucas ou quase nenhuma pesquisa e desenvolvimento tecno-
lgico.

Temos assumido com excesso de acanhamento a nossa condi-
ção de latinos, tupiniquins, filhos gloriosos da mistura bran
co, preto e {ndio. É fácil explicar nossa atração pela Euro-
pa, ao primeiro sintoma de riqueza. Isto se deve ao nosso
"INSIC-iT" (vejam que uso o inglês) de encarar a nossa terra
como a terra de transição. Quase como o grande garimpo, onde
se procura a peoita para financiar o retomo à terra-mãe. Já

tempo de incorporarmos à nossa tecnologia os nossos "macunai
mas", os nossos "caiporas" e admitir que a Bahia detm hoje o
homem brasileiro mais elaborado. E aí, podemos ver que ao de
cretar farias a partir de 8 de dezembro at depois do cama
vai, o administrador bahiano, que detm a tecnologia geren-
dai mais brasileira, está - ao cont'ario daqueles núcleos
que aplicam tecnologia administrativa importada - colocando a
economia a serviço do homem. Será esta uma receita nova?

Que é brasileira, pouco duvidamos.
Esta tecnologia que precisa ser revelada é verdadeiramen

te nossa única ferramenta para a conquista do nosso país, cu-
jo território permanece ainda semi-ocupado.

Noto queaeficcia da formação do homem brasileiro para
os desafios do nosso país, requer repensar todo o nosso pro-
cesso tecno16gico de educação.
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Precisamos de uma profunda reforma descentralizadora,
que permita ao homem se instruir e se formar de acordo com a

sua realidade. Se ensinamos a um homem da Amaz5nia com os
mesmos instrumentos do Sul, estaremos criando a diferença en-
tre o que é escrito e o que é praticado. Por isso, situo a{
a nossa deformação cultural de ver a lei diferente do real. A
nossa anti-lei, a nossa anti-organizaçao se tomam mais reais
que a nossa lei, que a organização. Ai o costume brasileiro
de procurar srnI a anti-lei, a anti-norma antes de seguir a
lei ou a norTTI. 1 jeitinho brasileiro que verdadeiramente re
presenta a aJn;	do homem a um processo irreal de educa-
ço.

Essa deformaço e ampla. Agrava-se com o nosso pouco or
gulho pelo trabalho.

Se nas frias, o filho de um americano se prop& a traba
lhar limpando neve das portas das casas, é motivo de orgulho.
No Brasil, se o filho de um executivo se prop6e a trabalhar
em um biscate, seu pai logo perdera o crédito.

Temos ainda a amistosidade indígena conjugada com a tole
rncia negra como agravantes de um processo deformador.

Todas as características poderiam ser positivamente uti-
lizadas se houvesse uma tecnologia de ensino do Brasil, para
cada Brasil.

A defonnaço atinge níveis tais, que o espaço da especia
lizaç.o profissional passa a ser indiscriminadamente ocupado.

Citaremos um trecho da revista do Clube de Engenharia
que bem caracteriza os resultados, dentro da classe dos &'ige-
nheiros, e que sem grandes riscos pode ser transposto para as
demais classes:

"Se examinarmos a estat{stica, a classe dos engenheiros
deveria estar muito contente. Ao início deste Governo, dos
18 Ministros de Estado, sete eram engenheiros. E se computar
mos o nero de engenheiros na dir'eço de empresas estatais
como a Vale do Rio Doce, Petrobrs e outras naquelas funçes,
com "status" oficioso de Ministro de Estado, temos que ao me-
nos 40010 desses cargos estão ocupados por engenheiros: conclui
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remos, então, que no comando do país, há 40010 de engenheiros.

Sem referencia especial a qualquer um dos Ministros, mas
dentro do contexto que abrange o período recente, o mais lon-

gínquo e o atual, verificaremos que, na realidade, o super-em
prego do engenheiro apresenta-se como a abdicação da condição
de engenheiro, isto é, ao mesmo tempo que aumenta o seu poder
político, o engenheiro deixa de ser engenheiro e passa a ser

político."
Na verdade não passa a ser pol{tdco, mas administrador.

Aqui eu pergunto a cada um de vocês: voc gs estão exercen

do a profissão para a qual se formaram? Eu não estou. Quem

estiver estará em minoria.
Vemos aqui que o nosso país coloca os seus administrado-

res cern o tItulo de Administradores quando, na verdade, em
países mais desenvolvidos, o administrador já desenvolve um
nÍvel de especialidade mais aprofundada: Administração de Ma-
terial, Administração de Marketing, Administração Financeira,
etc., dentro dessa administração ou partindo para outra. En-
quanto isto ns continuamos insistindo em convencer o indivI-
duo, depois de quatro anos de faculdade,de que ele é um Admi-

nistrador. Temos faculdades formando executivos. Executivos
de que? Temos Associações de Administradores que, às vezes
querem influir no administrador que se forma pela prática

porque esta é a única e verdadeira forma de se aprender neste

país. Precisamos de recursos de formação genérica, mas, na
verdade, continuamos insistindo na criação desses cursos. Se
pretendssernos analisar os currículos deformados das nossas
universidades, teríamos a constatação da aridez desses cursos,
do material pedag6gico usado, da tecnologia brasileira e, con
seqtlentemente terÍamos que mudá-los de forma a adaptá-los à
realidade. É aí que precisamos trabalhar e trabalhar muito.
Precisamos, efetivamente, para acreditar na eficácia do brasi
leiro, de reconhecer que isso exige uma profunda modificação

de pensamento.
Isto exige dar prioridade ao homem, a sua formação e re
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pensar todo o nosso processo de encarar a tecnologia e fonna-
ço. Obter esta tecnologia e registra-la para depois difundi-
lá, porque sem o registro da tecnologia no tem como difundir.
A formaço do homem um processo de forTnaço básica e o tr-

gico é que, hoje, estamos dando ao mercado, diplomados, que
são elementos formados como força produtiva e estamos perden-
do trs a quatro anos da nossa massa, porque quem esta forman
do no segundo ciclo, no consegue a base mlnima para aprender

no meio universitrio. Com isto, estamos perdendo, em média,

trs anos de brasileiros, o que representa quantos bilh6es de

d51ares jogados fora?
Gostaria de colocar para vocs algumas reflex6es para ré

pensar o Administrador brasileiro.
Em primeiro lugar, o nosso homem, o Administrador, o ge-

rente número um, tem uma profunda base antropofágica, como a
anunciada por Mário de Andrade, e esta base antropofágica re-
quer que o indivÍduo penetre no outro para, no outro, se ou-
vir. E, a{ esta indicado, como adequado para a pratica de ad
ministraço, o contato subjetivo, cara-a-cara. Encarar a pés
soa antes do fato e o homem, antes do resultado. Chamamos a
isto, caracterÍsticas da nossa antropofagia.

O segundo aspecto que o administrador brasileiro se mo
tiva com o clima da emotividade, do jeitinho brasileiro, que
nada mais do que a tecnologia da criatividade. Ele revela
ainda, um outro aspecto - o anti-cartesianismo. N5s temos si
tuaçes que mudam muito rapidamente e n.o podemos querer qua-
drar a cabeça do brasileiro. AI entra o conceito de liberda-
de com responsabilidade, o tempo escasso dos sintomas da uti-
lizaço. O exemplo clssico seria a declaraç.o do Imposto de

Renda. S6 declaramos no último dia. Fazemos então em duas
horas aquilo que era estimado em 60 dias. É a nossa capacida
de de trabalhar com tempo escasso, aversão à burocracia e o
uso da verbalizaço, ao invés da ordem escrita. E, aqui vai
uma reflexão para quem administra: a verbalização é um sinto-
ma de criatividade e do conceito da antropofagia.
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E o 32 item ou reflexão, e a motivação grupal antes da
organização. O europeu, ao contrário do brasileiro, quer tu
do organizado, tudo nos quadradinhos, antes do trabalho. Nas,
não. Ns verificamos o que vocá quer e depois a gente dá o
jeitinho. A nossa organização grupal vem antes do car'tesia-
nismo. Senão, verificamos: a organização do carnaval. Quem
já botou tudo isto num organograma? E saem quatro mil pes-
soas, no tempo previsto, tudo organizado. Portanto, a motiva
ção do grupo vem antes da organização. O outro exemplo seria
a organização do jogo de bicho e a organização do "bolão". É
a confiança no grupo ccni delegação de tarefas.

Uma 4 reflexão: a economia a serviço do homem. Exemplo
que já citei da "baianização" que coloca o carnaval, a partir
de 8 de dezembro atá o fim de fevereiro, não importando com a
economia. O hedonismo, a necessidade de assimilar o narcisis
mo e cultura do corpo e o informalismo, está tambem caracteri
zado à serviço do homem.

Uma 5 reflexão: o objetivo ser e mais forte do que ter.
O lucro está em segundo plano. O brasileiro não se preocupa
se vai ganhar tantos mil cruzeiros, se for dito: "vamos dar
uma rodinha de samba depois de terminada a tarefa". A motiva

á completamente diferente. A satisfação do grupo se dá
antes do salário e quando vem o salário mesmo. Tambám a moti
vação pela convivância, a motivação da necessidade desta tro-
ca de valores.

Uma 6 reflexão seria o complexo da afirmação. A coloni
zação da multinacional que nos exige um trabalho tão grande
como o que eles mandam elaborar, um trabalho maior que nos
obriga a ser melhores do que eles que vgm de fora.

Eu ouvi, no Congresso Mundial de Computadores, ao qual
compareci em junho do ano passado que, numa pesquisa mundial,
o maior índice de satisfação do executivo com o trabalho co-
mercial foi no Brasil, onde á igual a 85%. A explicação se-
ria uma grande necessidade de afirmação deste Administrador
de explorar aquela pequena oportunidade de crescer e a garra
para a oportunidade.
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Uma 7 reflexão: cultura regionalizada.
O que é cultura regionalizada? O que significa para vo

cs a mineirice, o gauchismo, a baianada? Cada um destes ter
mos inicia um modo de ser regional.

Um novo item é a adaptação à mudança. Se nos países or-
ganizados,a mudança e um sintoma de problemas, no Brasil um
sintoma de motivação. Se é para mudar, até a população na
rua mostra isso. Todos, portanto, são capazes de encarar a
mudança como um fato motivador. É uma inversão. No Japão
a mudança é sintoma de problemas. No Brasil ocorre uma varie
dade de situaç6es, ao contrário do que falou hoje o Ministro.
Esta á, portanto, a capacidade de adaptar as mudanças às situ
ações. Esta á a visão do país continente. Somos um lugar on
de andamos milhares de quil&rtetros falando a mesma língua. Is
so não acontece na Europa. Aqui, a cultura muda, mas suave
mente, por outros processos. Mas, esses processos tâm que
ser incorporados à realidade da Administração. Finalmente, co
loco à reflexão do administrador brasileiro, a visão da uto
pia, do povo que fala: "Vai dar certo, Deus vai ajudar." Es-
ta á a visão do indígena tropical, que diz:"trago a improvisa
ção." É sempre aquela utopia no Brasil grande. Dentro desta
visão, fica a eficácia do brasileiro. O administrador brasi-
leiro, para o Brasil,á viável, produtivo.

E aqui eu digo que devemos pensar que o regime partici-
pativo á uma receita muito prática e adequada para gerar to-
do esse clima de uma tecnologia dentro da realidade em que
ela se apresenta. Dentro desta situação, do participativo,
eu falo em primeiro lugar da necessidade de se organizar um
"input" pol{tico. É exatamente ouvir aquilo que os nossos po
l{ticos julgaram com os seus recursos de campanha e promessas,
para transformar isto em um conjunto analisável e palpável da
massa critica a ser trabalhada.

N6s não acompanhamos todos os discursos de todos os depu
tados e candidatos. E, portanto, não temos uma idáia se o
candidato pensa hoje o que prometeu ontem. Geralmente, pensa
diferente. Mas, antes de conhecer a realidade, tudo á possi-
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vel. Na hora em que se depara com um orçamento sem recursos,

com a verdadeira consciáncia, que a promessa no á o santo mi
lagroso que vai impedir uma lárnpada de explodir, como se fos-
se um engenho maravilhoso, a', conclui o político, que a for
ça realizadora virá de dentro para fora. A concluso á de
que no construímos nada. Neste microfone e neste copo, nós
juntamos matéria-prima. Nós só constru{mos o mundo de dentro
para fora. Se há livre arbítrio. Se a política convencer um
conjunto de eleitores sobre as suas promessas, como trazer es

ta fé e materializar os resultados?
A{, o modelo participativo exige, em primeiro lugar, por

parte das autoridades públicas e administradores públicos, a
criação de conselhos, comisses, associações permanentes, agru
padas em volta do governo. No caso do Paraná, o processo de
cunho político levou à criação de Conselho do Desenvolvimento
Industrial e Comercial, dentro da Secretaria da Indóstria e
comércio. Deste Conselho participam todos os empresários re-
presentativos. O Governo Estadual criou o Conselho de Desen-
volvimento do Estado, envolvendo todas as entidades. Temos
na Secretaria da Indústria e Comércio, cento e noventa e sete
reuniões, este ano, das diversas comissões e Conselhos. As As
sociações, Sindicatos, quer seja Sindicato Rural, quer seja
associação de toda ordem, participam do Conselho e do proces-
so decisório de cada Secretaria. As diretoras de Colégios fo
ram escolhidas a partir de lista tríplice, eleitas pelos alu-
nos desses colégios. Cada chefia regional, de cada Secreta-
ria só foi nomeada a partir da escolha, de consenso partidá-
rio, envolvendo deputado da região e associaço de base. De
pois tivemos a administração do "input" administrativo. Como
esse "irut" começou a ser organizado?

Vou dar exemplo da experiáncia particular da Secretaria
de Indústria e Comércio. Começamos a reunir todas as chefias,
para essa refoniia começar de dentro para fora. A partir daí,
formou-se uma idéia e depois cada elemento teve abertura para
dar sua contribuição pessoal. Criou-se um clima aberto de
discordncia ou concordância e o "input" administrativo pás-



sou a fluir claramente com os indivíduos dando suas opini6es,
se pode ou não pode. É evidente que alguns indivíduos não se
adaptaram a esta nova forma, pois tinham que discutir com to-
dos, em igualdade de condiç6es. Finalmente, tivemos que con-
ceder um sistema de acompanhamento. Como é ele? Tem-se reu-
nião semanal, toda segunda-feira, de 8:30 às 9:30 horas. Ca-
da chefia está reunida com seus subordinados, discutindo o
que ocorreu na semana anterior e programando a seguinte. Tem-
se uma reunião mensal de todas as chefias do interior e da ca
pital, que discutem os pontos negativos e positivos. Além dis
so, discute-se nesse conjunto de reuni6es, análises e proposi
çEes de todas as entidades participativas do governo. Com is

to, criou-se um programa de trabalho com metas e caracter{sti
cas muito distintas. Em Curitiba, na Secretaria, as equipes
de trabalho estão apenas orientando aquelas do interior. O

que se executa, centralmente é apenas aquilo que depende de
instituiç6es de lei. Abandonou-se a idéia de um trabalho per
feito, mas realista, com faculdades do interior desenvolvendo
todos os estudos de oportunidades industriais, para que o Es-
tado, com esta participação, crie um regime forte para a bus-
ca da eficácia. Eficaz também, porque propiciou espaço para
a busca individual, para a realização e, ainda, gerou uma
grande expectativa e um grande relacionamento pois, as pes-
soas se fizeram conhecidas cara-a--cara e não por telefone. E
os grupos organizados trabalhando em conjunto com estas avali
aç6es individuais geraram algo de notável que é o comprometi-
mento. Nós tínhamos um temor enorme quando víamos um chefe
indicado por político, mas, ato seguinte, tivemos uma grata

surpresa quando ele afirmava que s6 se manteria na função se
se fizesse um trabalho administrativamente sensato, honesto e

organizado. Com isto eu me inspiro para dizer a vocs como
que eu vejo todo este trabalho, por todos da Assembléia Legis

lat iva.
Eu diria que uma primeira etapa necessária seria ordenar

o processo de participação, mas, principalmente, a participa-
ção dentro da Assembleia Legislativa, para que cada chefia
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possa dar a sua contribuição e cada indiv{duo possa sentir um
clima de participação, também individual. Isto tem que ser

feito com um debate das idéias e a seqüência deste trabalho
de aproximação na troca de experiências individuais. Isso exi
giria o enquadramento técnico e institucional em busca desta
participação. Isto porque não adiantaria fazer isto sem que

houvesse um processo de mesa redonda, onde todos poderiam con
viver cada um com sua experiência. Não há necessidade de co-
mandar, mas de compartilhar, de comprometer, porque a chefia
passa a comandar através de sua contribuição e de sua experi-

ência própria. E depois a perenização através desse processo.
E a{, eu como cidadão deixo para reflexão dos senhores, o que
é uma lei criada e trazida pelos Srs. Deputados, e o que é a
lei da participação, uma lei ampliável dentro da própria As-
sembléia Legislativa. Eu diria que o produto mais notável
que eu posso esperar da Assembléia é uma lei adequada dentro

da tecnologia brasileira para a realidade brasileira e não o
contrário, uma lei inspirada na tecnologia estrangeira para
una realidade brasileira. E aí chego à conclusão de que pos-
so afirmar o seguinte: o sistema participativo que hoje prati
carnos no Paraná, para vocês, para um intercâmbio de experiên-
cia, é a base para um regime de governo de recursos escassos.
Isto porque, no momento em que você se abre à participação,
você anula a participação so por acréscimo. E cria-se então,
no indiv{duo, o processo de comprometimento que faz a seleção
harmoniosa do prprio modelo organizacional. O que estamos
concluindo é algo que represente uma estrutura definitiva. Te
mos em vista este combate, àquilo que é o maior mal dentro de
tina estrutura piiblica que chamo burocracia que, além de refle
tir una tecnologia inadequada, propicia tina delonga nos diver
sos processamentos. Cada dia que a burocracia consome é um
dia a mais de deteriorização de recursos, um dia a mais de
trabalho de impedimento para que aquela lei ou projeto traga
seus benefícios. Ao contrário, o processo participativo, além
dos fatores citados, ajuda a formação do homem. Somente na
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discussão aberta, cada indiv{duo vivendo a sua angustia indi-
vidual, o que ele quer, o que ele deseja da vida, o que o tra
balho da Assembléia realiza em cada um, é que vamos encontrar
toda a importência do trabalho. A pergunta que deixo é a se-
guinte: o dia em que você se aposentar e chegar em casa	e
disser: aposentei-me. E o companheiro ou a companheira lhe
perguntar: o que você fez ria vida? Que resposta da? Se dis
serque passava papéis, sem com eles se comprometer, melhor se
ria que não tivesse saído de sua casa, pois desta forma, a vi
da ro faz sentido. Sei que as organizaçêes são rígidas, são
neutras, mas há espaço para emoção pessoal, há espaço para se
transformar essa organização num objeto de realização pessoal
e se o seu trabalho não contribui para a sua realização indi-
vidual, mude de trabalho, porque o mundo é maior, pois você
fazendo aquilo que gosta o mundo é mais leve. Criando-se um
regime de contribuição individual através da troca de experi-
ência, isto vai ajudar o homem dentro de sua situação. E, ao
invés do homem brasileiro para o Brasil, eu diria: o homem mi
neiro para Minas Gerais.

Através desa discussão permanente é que se vai conseguir
uma tecnologia adequada. É, assim, perscrutando a experiên-
cia, que se chega à conclusão de que isto ou aquilo não dá
certo por alguma razão. Registrando esta experiência é que
encontramos a tecnologia adequada. Através dessa situação
permanente de participação, além de defender essa tecnologia,
cria-se a palavra mágica do comprometimento.

E neste aspecto é que se gera o ambiente para o Adminis-
trador ficar dentro de uma situação específica vivida por ele
mesmo.

Gostaria de finalizar, dizendo a todos aqui presentes,
que o Deputado Fernando Junqueira, Presidente desta sessão,
tem aqui um papel de alta responsabilidade ao trazer à consci
ência de vocês o que existe de deformação, mas também o que
existe de ferramenta para corrigir isto.

Gostaria que cada um de vocês recebesse de mim um apelo
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seriedade: chega de deixar de ser sério neste país. É pre-
ciso seriedade para enfrentar o momento de crise e de falta
de recursos, como o momento presente. A seriedade deve vir
do primeiro momento em que você tira o pé de sua casa e, acom
panhá-lo até o último momento em que você volta a ela. A se-
riedade de encarar a coisa pública ou pessoal são fatos abso-
lutamente compat{veis. Se projetarmos este país por falta de
seriedade do pessoal, este país estará em situaço diflcil.
Mas, se produzirmos una situação individual, é obvio que este
clima trará condiç6es de se construir um paIs novo e este,
mais do que nunca, é o momento de recuperação.

Como mineiro, venho trazer uma mensagem: Minas sempre
foi historicamente séria e vocês da Assembléia devem procurar
a revelação na democracia, na busca do trabalho legislativo e
dar ao pais o exemplo que Minas sempre deu e sempre prometeu,
que é fazer bem feito.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDOJUNQUEIRA) -
Após a séria, sóbria e profunda palestra do professor,

Dr. Sebastião Carlos de Oliveira Andrade, mineiro de Itabira,
sobre o "Sistema Participativo como Base para a Eficácia de
Governo no Regime de Recursos Escassos", esta Presidência vai
conceder a palavra à Dr Dinah Maria Campos Pernambuco, que é
a Coordenadora da Comissão Técnica de Recursos Hiinanos da Ca-
sa, que falará a vocês, sobre a finalidade da primeira etapa
do curso, abordando especificamente os aspectos técnicos do
funcionamento permanente desta semana.

Assim concedo a palavra à Dr Dinah Maria Pernambuco.

A SR DINAR MARIA PERNAMBUCO -
Digníssimas autoridades presentes, prezados senhores.
A Comissão Técnica de Recursos Humanos, por nosso inter-

médio, está usando a palavra neste momento para trazer-lhes
a1nas lnformaç6es que nos possibilitem situar-nos neste En-
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contro, para que possamos saber o que estamos fazendo aqui,
agora e, assim, tirarmos dele melhor proveito.

Sabemos que, a partir de uma conscientizaçao maior e
mais especifica, ncs nos colocamos melhor nas situaçes.

O objetivo de nossa fala situar este Encontro dentro
de um contexto de programação de desenvolvimento de pessoal.
E para situar esta Primeira Semana de Recursos Humanos na As-
sembléia Legislativa, precisamos falar, inicialmente, da sua
origem e da sua finalidade, para sabermos precisamente o que
estamos fazendo aqui e agora.

Quando a Administração da Casa, sensível e interessada
em executar planos de desenvolvimento dos seus recursos huma-
nos, solicitou desta Comissão um trabalho de treinamento para
chefias, os nossos estudos preliminares nos levaram à conclu-
so de que esse trabalho deveria ser desenvolvido em duas eta
paz; ou seja, antes de qualquer proposta de atuação, devería-
mos ter uma etapa preliminar de encontro com os senhores, no
sentido de que pudéssemos atender às reais demandas da Casa,
que é o verdadeiro objetivo de um processo de treinamento que
busca os seus temas de desenvolvimento, através de estudos,
elegendo aqueles que so realmente comandados pela experin-
cia de vocs, que estio exercendo o cargo de chefia.

Foi com este objetivo que desenvolvemos alguns temas e
tivemos a preocupaço metodo16gica de, a partir da abordagem
de temas mais amplos, a nível de administração, irmos seguin-
do no sentido de situar o indivíduo no seu contexto de traba-
lhe. Tanto assim que os senhores irão perceber que, à medida
em que formos desenvolvendo tais temas, eles irão convergindo
cada vez mais para o indivíduo. E a proposta de reflexão
critica sobre a nossa atuação nesse encontro, com a temtica
de Recursos Humanos, em nossa realidade de administrao le-
gislativa. Teremos a oportunidade de situar-nos individual
mente, conjugando as nossas necessidades pessoais com a nossa
necessidade de trabalho, e de nos situar como pessoa que cria,
que administra e desenvolve a sua atividade dentro de um es-
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quema participativo. E o sentido desse Encontro é classifi
car, é buscar dos senhores as infonTlaçées que nos possam pres
tar e que nos servirio de base para o desenvolvimento de cur-
sos de treinamento que pretendem, assim, atender às reais de-
mandas.

Nesse sentido, os trabalhos diérios seréo aqui desenvol-
vidos em dois momentos: um momento relativo àquele em que ou-
viremos a palavra do conferencista e, o segundo momento, em
que seria abertos os debates. Esses debates se constituirão
em espaço aberto para nés; para colocarmos nossas sugestões,
cbrvidas, as reflex6es surgidas no decorrer da palestra do coe
ferencista. Então, quero pedir aos senhores que durante as
exposições, registrem no seu material as dúvidas, as suges-
taes que quiserem nos oferecer, as experiências que possam
ter relação com o tema, a fim de que possamos, a partir deste
trabalho em conjunto, preparar a montagem dos cursos que deve

rio vir posteriormente. Para tanto, os senhores poderio for
nular as perguntas no seu bloco e encaminha-las ao conferen
cista, no momento em que os debates forem abertos.

Vamos colocar para o Conferencista as nossas dúvidas com
relaç.o a como vamos adequar o sistema participativo para efi
cécia dentro da Casa. Vamos fazer perguntas e dar sugestões.
Somente a partir de nossa participação aqui, poderemos inici
ar um processo de mudança, sujeitos que somos desse processo.

Ao final, os senhores devero receber um pequeno questio
nério, onde ter.o oportunidade de avaliar os trabalhos, colo-
car os temas que gostariam de ver desenvolvidos, dentro de
suas é.reas de atuaça. Enfim, é um espaço que esta sendo
aberto a n6s, e que devemos aproveitar da melhor maneira pos-
sível. É o momento para nos colocarmos como indivíduos verda
deiramente participativos do processo em que vivemos.

Resta-nos agradecer a todos os membros da Mesa da Assem-
bléia que nos proporcionaram este encontro em torno do tema
RECURSOS HUMANOS, notadamente na pessoa do Sr. Presidente, De
putado Geriésio Bernardino. Queremos agradecer, também, ao
Sr. 1 9 Secretrio, Deputado Fernando Junqueira, pelo seu inte
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resse manifestado na montagem e execução deste trabalho, pela
sua alta sensibilidade de homem que acredita nas atividades
que visam o desenvolvimento humano no seu contexto de traba
lho. Agradecemos, também, ao Diretor-Geral, Dr. José Gama
Dias, pelo seu interesse e incentivo; agradecemos à Diretora

do Pessoal, D ê Terezinha do Menino Jesus Cançado, que é, tam-

bém, para nossa alegria, Presidente da nossa Comissão e que
vem acompanhando os nossos passos, desde o princípio, acredi-
tando no nosso trabalho. Resta-nos agradecer a todo o corpo
administrativo, que cooperou para o bom andamento das ativida
des desta Semana e a todos os senhores. Contamos com a sua
participação, a fim de que possamos desenvolver este trabalho
em conjunto e para que a Comissão de Recursos Humanos possa,
realmente, atender à demanda, que sendo da Casa, s6 pode ser

dos senhores.
Muito obrigada.

DEBATES

O SR. DEPUTADO FERNANDO J JNQUEIRA -
Vamos passar aos debates. Gostaria de salientar que to

dos vocs terão inteira liberdade, através de um processo de-
mocrtico, de formular as quest6es. Achei, por bem, que deve
riam ser foruiuladas pr escrito e entregues às recepcionistas
a quem convoco. Depois, ooderao entrega-las ao Dr. Ivan.

A Mesa irá fazer a coordenação, para que o nosso confe-
rencista pos:-a responder. Não fiquem inibidos, tenham intei-

ra liberdade na fonulação de quais quer perguntas que possam

ser de interesse de vocs, a fim de que as dúvidas possam ser
dissipadas.

A SRA DINAH MARIA PERNAMBUCO -
Essas perguntas poderão vir sem assinatura, para propicl

ar maior liberdade na colocação.

O SR. IVAN SEBASTIÃO BARBOSA AFONSO -
A primeira pergunta dirigida ao conferencista é a seguin

te: "Gostaria que o senhor nos falasse sobre as etapas para se



implantar o processo participativo na administração de uma As

sembl ia.

O SR. SEBASTIÃO CARLOS -
Não conheço todo o cronograma da Assembléia. Apenas dei

uma olhada. Mas posso introduzir a experiência específica da
Secretaria da Indústria e Comércio, quando tivemos a organi
zação e a participação externa e a participação interna. Vou
chamar participação externa ao "input" político e a participa
ção interna de "input" administrativo. Na participação exter
na, tivemos a implantação dos conselhos para as diversas
áreas de participação da Secretaria. Ficou a idéia de se peri

sar que tipo de aconselhamento e visão fora da Assembléia de-
veria ser feita. Não posso sugerir especificamente, mas admi
to que um conselho que disponha de associação representativa,
porquanto permanente, estaria cumprindo o seu papel. Pode-se
criar vários conselhos. Quanto à administração á fácil. Sugi
ro apoio de Secretaria que seja permanente e que possa tradu-
zir essas proposiçes e outras. Essas proposiç6es serão en
tregues ao Diretor-Geral e à Mesa da Assembléia. Quanto à par
ticipação interna, creio que poderiam começar criando uma di-
nâmica de grupo com liberdade e diálogo, mas procurando conhe
cer as diferenças individuais e colocando as emoçes sobre a
mesa.

E depois desta dinâmica, complementá-la com reuni6es ge-
renciais, ou seja, a chefia falar uma vez por semana. Uma che
fia de material com seu sub-chefe ou se tiver um Diretor com
suas chefias, ele deve falar uma vez por semana se as coisas
estão indo bem ou mal. Se está indo bem, vai em frente; se
está indo mal, vamos discutir. É preciso fazer a Ata. Discu
tir, duscutir e não ter Ata á besteira. Reuni5es por mais de
una hora já passam a ser cc*nicio. A primeira reunião que tive
na Secretaria de Indústria e Comércio levou oito dias. Mas,
discutimos todos os objetivos da Secretaria e, se os progra
mas dos Secretários estavam compatíveis com os programas da
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Secretaria. Discutido o objetivo, foi sé estimar metas quan
titativas e passar a cobrar. Tenho em quantificação quantos
homens vamos treinar, quanto de cruzeiros podemos vender e,

quanto de dólares podemos exportar.
Sugeriria outro aspecto: os conselhos devem ser discuti

dos e implantados internamente, de início com dinêmicas e reu

niées gerenciais.

COORDENAÇÃO DE DEBATES - Devido s caracter{sticas réprias

da Acirninistraç.o Póblica, quais seriam os mecanismos de con
trole de resultado do processo de participação?

O SR. SEBASTIÃO CARLOS -
O primeiro mecanismo de participação externa e ftindarnen-

tal é haver o que chamo de "ombudeman" do Plenério, que é una
figura existente nos palses nérdicos, que é una espécie de ou
vidor do povo. Implantei, na Secretaria o ouvidor dos empre-
sários, o ouvidor dos trabalhadores. Esse ouvidor é uma espé
cie de elemento de ligação que está sempre dizendo ao Conse
lho se a proposiço está aceita ou se ela vai ser trabalhada.
Ele fica, permanentemente, como uma espécie de advogado daque

le segmento.
O segundo mecanimo de participação é emitir, religiosa-

mente, até o dia 16 do mês seguinte, o que ocorreu no mês an-
terior, dando a cada um dos elementos o relatório daquilo que

se fez.
Temos, por exemplo, na quarta-feira, todas as chefias da

Secretaria reunidos, consultando este relatório e ele é dis.7-.
tribuido para todos os Deputados Estaduais, Federais, empresa
rios e membros do Conselho. Esse relatório gerencial é uma

essencialidade.
O 1 Q item, é o "ombudan"; o 22 é o relatório gerencial

e o 32, no final, sao as Atas, que devem fluir internamente.
Se o grupo de pessoal formulou una Ata, os outros grupos to-
.nam conhecimento da Ata, para ver o que é pertinente ou não.
As pessoas que têm interesse e que foram tratadas ali dentro,
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devem receber esta Ata, pois, dela que começou a gerar um
conjunto de Reunies de seguimento sobre o que se deveria fa-
lar e n.o se falou. De repente, tem um Secretário Xis, com o
qual nunca pensei em me relacionar que é chamado à Reunio pa
rã explicar porque aquela infonnaço á importante para o gru-
po. O grupo funciona caro elemento incentivador, permanente,

naquilo que está sendo feito.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
A pergunta seguinte também á conseqüáncia das demais.

Qual á o efeito da maior participação no processo de decisão?

O DR. SEBASTIÃO cARI.ns -
Acho que o efeito fundamental á o comprometimento. Tem

dois exemplos que posso citar. Uni á o Deputado Mário Pereira
que dizia que foi ao interior conduzir decisão de trás comuni
dades para que, atravás de suas lideranças, decidissem sobre
o trajeto de uma estrada. Concluiram que, se fizessem uma es
trada da Comunidade A para a C, a E ficaria sem aquela estra-
da. Mas, se pudesse fazer uma curva, atenderiam a comunidade
A, B e C. Discutiram, discutiram e conclulram que a estrada
deveria fazer a curva. Refletindo neste ponto indagamos: se
para asfaltar uma estrada, discutiram tanto tempo, imagine to
da a compra de um processo de energia nuclear, envolvendo mi-
lh6es e milh6es de dólares, sendo decidido por trás pessoas
somente. É cbvio que a decisão melhor á a das trás comunida-
des. O primeiro aspecto á o positivo. Ela naturalmente será
melhor. Quanto mais esta decisao á discutida, melhor será e
á isto que o Governo exige. Como algo Indelável que signifi-
ca que qualquer Deputado, qualquer domástica, qualquer pessoa
que bater à porta do trabalho, tem direito de perguntar e te-
remos que responder. Esta á a consciáncia colocada em cada
ftncionário público. O segundo aspecto á o comprometimento.
A partir do momento em que aquela decisão foi nesse processo,
cada pessoa está to comprometida que há como um conjunto tor
cerdo para dar certo, mostrando todo problema que porventu-
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ra surgir. Esses so os dois aspectos mais positivos.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
A criaço de conselhos no significa a alimentação do

processo burocrático, ou seja, a dificuldade de se ouvirem as
bases, pois os debates intensos, dificultam, fazem demorar de
cis6es?

O DR. SEBASTIÃO cws -
Depende de quem convida para o Conselho. Se convidar ro

manticos, teremos burocracia e romantismo. O que nao podemos
esquecer que um político jamais burro. Desde o momento
em que seguimos aquele pensamento, de que no enganamos todos
por muito tempo, o mínimo que podemos dizer do político e
que ele e inteligente e representa o povo. A grande virtude
da política e captar e se materializar numa síntese que repre
senta o grupo. Temos de entender que existe a política parti
dária, empresarial, industrial, existem a política de consumi
dores e trabalhadores. E se souberem captar para o Conselho
este segmento vocs vão se surpreender. O Conselho seria uma
forma de burocratizaçao. Hoje, os Conselhos so verdadeira
mente uma ferramenta de desburocratizaç.o. Pessoalmente, já
estou recebendo pronto, em mãos, um trabalho feito pelos Con-
selhos. Eles já trazem pronto, por exemplo, um projeto de
uma companhia que deseja que o Estado a apoie. Se eu colocar
os tcnicos da Secretaria para trabalhar, levaria um tempo
enorme, muito mais longo, para que tivessem os estudos conclu
{dos em mãos. O que deve ser observado se deve exigir o
ximo destes Conselhos, toda a colaboraço possível. N6s esta
mos gerando nesses Conselhos a conscincia de que eles é que
so os verdadeiros trabalhadores das idéias e n6s os apoiamos.
E at mesmo colocamos técnicos junto a estes Conselhos, mas
eles absolutamente no interferem nos debates; eles, única e
exclusivamerite, assistem aos debates. Muitas vezes, um tcn1
co já está com a solução pronta na boca, mas o Conselho é que
terá, por si próprio, aquela conclusão. E jogando propos1çes
aos Conselhos, elés se tor'nam uma excelente ferramenta a soluç6es.
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COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Qual a sua opinio sobre o papel do servidor participati

vo, em casa Legislativa que, a meu ver, tem duplo papel: se-
gundo sua fala, primeiramente, funcional (administrativo) e,
segundo, pol{tico (legislativo)? Se o senhor concorda, gosta
ria que nos falasse sobre esta duplicidade.

0 SR. SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA -

Este é um aspecto interessantíssimo, porque normalmente,
se tem a concepção de que o Deputado que foi eleito, chegou e
já sabe direitinho tudo o que quer. Mas, no entanto, ele é
como ns mesmos, inclusive com as nossas deficiências e está
em busca de orientação. Ento, de repente, você conclui que
o Deputado no sabe direito o que quer e está perdido, aí vo-
cê se choca. Você está esperando um sujeito que coloca tudo
e que sabe falar. Mas, acho que o importante, como servidor
do legislativo, é compactuar da idéia e ajudar o Deputado a
elaborar esta idéia que ele possui. Porque quando o Deputado
chega com una certa idéia, o mínimo que se poderia dizer, é
que ela tem uma representação e você tem que ajudá-lo a efeti
var aquela função. O que se tem que verificar é que existe to
do txn mecanismo e una mecênica. Acho que o papel do funcioná
rio do Legislativo é compreender bem a máquina legislativa pá
ra acelerar o processo. Mesmo porque se a lei virá em benef{
cio para tantos e para todos, ns temos que adiantar aquela
lei que vai beneficiar uma população inteira, exatamente por-
que ela é para todos. Acho que esta é a visão social do fun-
cionário que tem que ter amor pelo que faz. Ele tem que ter
amor altni{sta. O contrário é danoso ao Serviço Piblico. O
papel do funcionário é captar bem o mecanismo da Casa, pois
ela tem um mecanismo, e contribuir para que este mecanismo se
simplifique. E sob o ponto de vista político, temos dois ti-
pos de posiço. Em primeiro lugar, a posição político-parti -
dária que é a do indivíduo que defende o discurso do partido,
que está comprometido com o partido. Depois do seu trabalho,
ele precisa voltar aos eleitores e dizer cano está sendo rea-



lizado. É preciso que ele se entregue de corpo e alma, andi-
tar o seu trabalho e o do Deputado, correr toda a Assembléia
e saber como aquilo está andando. Se você é parte da Casa e
sabe que mudando ou n& a política, o comando, você estará e
permanecerá na Casa, acho que deve, com sua eficácia funcio-
nal, mostrar ao político que você é um elemento capaz de tra-
duzir os anseios deles em resultados, sem discutir se a idéia
é bonita ou feia, mas dando um curso à idéia para criar a
consciência de que, independente da mudança de comando, a bu-
rocracia - empregada aqui no seu sentido racional, no irra
cional - foi, é, será e vai continuar. A Assembléia vai con-
tinuar precisando de gente para administrar os recursos huma-

nos, para comprar material, etc., e este pessoal deve mostrar
claramente, por sua eficácia, que é parte do processo. O que
acho é que há um receio enorïne de se perder o emprego, o car-
go, e eu costumo dizer que isto é como o medo de morrer. Quem
tem medo de morrer no vive, so vive o que no teme a morte.
Ao invés do comprometimento de sua érea, deve procurar ser
mais eficaz para demonstrar que você está ali porque você me-
rece. Para deflacionar a influência política, a sua eficácia
deve ser sempre cristalina, aberta, mostrando claramente o
seu trabalho. Na busca de soluç6es nunca se deve escolher o
adesismo, que é a pior coisa. Mesmo porque, você não teria
condiç6es de saber a maneira de agradar 72 Deputados. Nem as
moças do cafezinho seriam capazes disso, quanto mais cada um
no seu cargo. Além disso, é preciso procurar o lugar neutro
das coisas que é onde se dá mais eficácia.

Neste meu diálogo com poilticos, muitas vezes até com

Chefes de Núcleos indicados, eu lhes mostrei que eles no ti-
nham condiçes para desempenhar suas flnç6es e eles imediata-
mente modificaram as indicaç6es, porque a última coisa que
qualquer político quer é programar-se para o trabalho.

Essas sêo duas atitudes que posso citar claramente.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Administrar a "pobreza" é bem mais difícil que adminis-
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trar a "riqueza". Parece-nos que isto implica em diminuir
custos. Como fazer na Administração Pitblica para que v.cios,
arraigados ao longo dos anos, possam dar lugar a una mudança

cornportamental?

O SR. SEBASTIÃO OLIVEIRA ANDRADE -
Concordo que administrar a pobreza exige muito mais cria

tividade. É doloroso verificar que o pobre quer ganhar na lo
teria e ficar rico de repente. Ele não sabe como isto é ruim,
ele pode ser sequestrado, sua mulher pode deixá-lo por outro.
Acho errado alimentar na população esta utopia de ganhar di-
nheiro fácil. Este processo de amadurecimento é de tijolo
por tijolo e não de casa pronta. Isto é muito difícil de as-
similar. Acho que um ambiente de mudanças é sempre um proces
so doloroso, porque você encontra sempre v{cios arraigados.
Eu costumo dizer que é dando que se recebe. "É dando que re-
cebemos", é, na verdade, um processo que significa o seguin-
te: na hora em que o indivíduo não quer mudar é porque ele já
morreu, apenas não caiu na sepultura. A dinêmica da vida é a
mudança. A cada minuto, a cada segundo, está havendo uma mu-
dança em nossa vida. O país também é dinêrnico e muda também.
(iando una pessoa não tem ambiente para discutir uma mudança,
não deve desistir imediatamente. Se não conseguiu a partici
pação no primeiro para a mudança, que vá ao segundo e ao ter-
ceiro. Isso já ocorreu comigo vérias vezes. Fui à primeira
pessoa, à segunda e, ao final, estava falando até com o cont{
fluo. Eu fico imaginando que papel danado foi o de Cristo. Jo
sé Carlos Novais escreveu que Cristo comentou com Nossa Senho
na: "Como é bom não se preocupar com o que se vai ser quando
crescer". Mas, respeitando o processo de Cristo que, creio,
deve ter sido um camarada bom "prá burro", - e é bom se ver o
Cristo deamitificado - fico pensando: como deve ter sido dif{
cli a sua tarefa. Convenceu doze, dos quais um o traiu, e se
hoje há milh6es que o seguem, será que n6s vamos desistir an-
te o primeiro que disser não? Será que num país cat6iico co-
mo o nosso, essa mudança não tenha até um aspecto doutrináric
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em que cada um procure ver que a mudança vai redundar em seu
pr6prio beneficio? O problema é que, às vezes, se v to cla-
ramente o benefício, que no se tem complacncia com a ignorn
cia do outro. Creio que este processo mútuo de crescimento e
educação, cria una discussão permanente, fomenta a discussão
sobre essas mudanças, algumas podem no aceitar mas, ao final,
a verdade vai prevalecer. Neste aspecto da mudança, no se
tem outra alternativa senão a receita do Joozinho - um pro-
cesso de gua mole em pedra dura, tanto bate atéque fura. É
um processo que deve ser feito aos poucos. Eu observo muito is
to no serviço público. A reação à mudança decorre das "bordoa
das" que se recebeu. Deve-se mudar inteligentemente, fazendo
das "bordoadas" uma tecnologia. Se a pessoa levou uma "bordos
da", usando a inteiigncia, na prxima, ela usara uma estrat-
gia. Toda mudança é possível quando se usa a inte1igncia. É
preciso desafiar a inteligência e acreditar que a mudança vai
dar certo e provocar assim una discussão permanente. Acho que

assim que deve ser a mudança.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
A participação do indivÍduo na Assembléia se resume única

e exclusivamente a seus colegas de trabalho, uma vez que as
prprias salas so pequenas e estranhas umas as outras. Difi-
cilmente, ou em raras oportunidades, a chefia tem acesso ao
Plenrio, às discuss6es ou às outras chefias. No existe tro-
ca de experiência, mas um ambiente cada vez maior de individua
lismo. Como tornar participativa a nossa atuaio sem o espaço
criado?

O SR. SEBASTIÃO CARLOS OLIVEIRA -
Muito boa a pergunta e serve de inspiraço para o En-

contro. Se das nossas reuni6es no surgisse nenhum outro re-
sultado, esse ja seria bastante v&lido. Temos o funcionrio
trabalhando a mataria-prima, trabalhando-a atéa exaustão, os
Deputados discutindo atéas virgulas. De repente, aquilo vai
parar nas mos das pessoas que nao viveram aquele processo, e
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ns queremos que elas vejam exatamente aquilo que desejou o
Pienério. É a busca de una nova discussão sobre o papel da
Assembléia. Eu diria que a Assembléia é una maquina adminis-
trativa como qualquer outra. Eu estava até discutindo isso
com a Comissão, dizendo que a Assembléia recebe, como Casa do
Povo, as aspiraçes de todos os segmentos representativos de
toda a sociedade e depois, nas comiss6es e no Plenério, tra-
duz todo esse conjunto em leis que vão ser jogadas no mercado.
Eu dizia à Comissão de Recursos Humanos o seguinte: que o Le-
gislativo deve receber as pessoas que vêm do interior, mas
precisa também ir até o interior. Não só levar essas pessoas
a sentirem o trabalho do Plenrio, mas irem a público ver o
que ocorreu com uma lei que passou pela mão da taquigrafa, do
elemento que teve que fazer a composição gréfica, do revisor,
e saiu no Diério Oficial. O que trouxe de mudança, de melho-
ra de vida no bem-estar social da massa que é beneficiada por
ela? H necessidade de que o Deputado saia da Assembléia a
discutir isto: se eu passar a freqüentar a sala do meu colega,
o que isto vai trazer de melhora de vida, o que vai, gerar pa-
ra a massa que vai ser beneficiada?

Tive excelente experiência exigindo que uri técnico meu
saísse da Secretaria e fosse ao meio do pântano, na casa do
artesão, verificar o que ele havia feito, o que aquilo que
ele decidiu trouxe de melhoria de vida para aquela família.
Ele voltou doido, dizendo: "Não sabia que meu trabalho era
tão importante."

A discussão aqui seria qual é o negócio da Assembléia,
de fazer, juntar, para descobrir exatamente como uma situação
participativa, poder& trazer este benefício. Acho que isto é
uma reflexão para todos e para mim também.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
No caso dos gabinetes, somos vitimas de duas distorç6es

fundamentais:
1) Inchação da méquina burocrtica, com critérios discu-

tiveis, que privilegia desinteressados;
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2) o trabalho Legislativo não tem tido razão de ser, o

que é profundamente desmotivador.
Como encontrar estlmulos e elaborar critérios?

O SR. SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA -
O Gabinete é onde atua o Deputado, não é? Acho incrível

essa pergunta, porque para mim ela representa o seguinte: - e
isto é uma reflexão para todos os Deputados - um Deputado pa-
ra ser eleito teve de obter um mÍnimo de 25 mil votos. Portan
to, são 25 mil pessoas, representando não sei quantas mil as-
sociaç6es e segmentos sociais que deveriam estar participando,
estar permanentemente em ebulição ali.

Estava conversando com o Deputado Jairo 1Y1agalhes Alves
e dizia a ele que o político não deve ficar em seu gabinete,
tem que ir ao segmento social que foi responsável por sua
eleição e ouvir o que desejam dele. Não adianta ficar pensan
do: será que tenho inspiração para isso? Será que devo fazer

essa lei?
Vá lá e vejam o que querem. Depois de percorrer dez se

mentos sociais destes,terá uma amostra boa do que poderá ser
feito. A reflexão é esta: será que aqueles que o elegeram o
elegeriam agora? Estou atendendo às aspiraç6es dos meus elei
tores?

Qual a adequação do papel do político? Diria que quando
entro no Gabinete do Deputado Jairo Magalhães Alves, estou en
trando num pedaço de Itabira. Será que vocs, funcionários,
estão dando esta simbologia ao gabinete? Será que vocês não
estão dando a simbologia errada .s pessoas que chegam ao gabi
nete? Coloquem lá bandeiras, pinturas, retratos dos eleito-
res reunidos, bandeiras das associaçes que elegeram o Deputa
do, para que alguém que entre ali tenha urna simbologia mais
sagrada, e quando digo sagrada refiro-me à minha definição de
utopia, que não tenha ali somente a presença de urna comunida-
de, mas de todas as pessoas, do extrato mais pobre ao mais ri
co. O Gabinete tem em suas mãos uma excelente ferramenta. Vá
ao seu Deputado e mostre a ele que o fato de ele ter sido
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eleito, representa una altÍssima responsabilidade e que, o me

lhor para ele, estar sempre mostrando para os eleitores,
que eles no tiveram um exercÍcio inGtii. A valorização ao
titulo, possivelmente, nascer na forma em que vocês encaram o
gabinete. Cada eleitor que chega ali dentro, deveria levar
una mensagem de responsabilidade com comprometimento. Assim
procedendo, começa-se um regime participativo.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Quais as principais características das empresas priva-

das que deveriam ser levadas às empresas piblicas?

O SR. SEBASTIÃO CARLOS - Entendo que, ai deveria ser usada a
expressão "entidade privada". Acho que todo e qualquer seg -
mento, organizaç6es, federaç6es e associaç6es, nao interessan
do a que assoo iaço pertence, pode ser Associação do Congado
Mineiro, mas esta associaço deve ter um lugar para se assen-
tar na Secretaria de Cultura. No sei que lugar, mas deve
ter. Tudo o que é segmento representativo deve estar ali, fa
lando dia a dia. E., quanto às empresas, de acordo com os se
mentos que ela beneficia se, por exemplo uma companhia de tu-
rismo, ela deveria ter representantes das agências de turismo,
das cidades que têm atração turÍsticas, fazendo com que a po-
iltica seja adequada à realidade local.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Fale sobre os efeitos que trazem a participação e a des-

centralização na desburocratizaç.o dos trabalhos da Casa.

O SR. SEBASTIÃO CARLOS -
Acho que o efeito é fantéstico, porque o verdadeiro n.o

é o burocrático. Na hora em que o Deputado esta discutindo
algo que beneficia a sociedade e quando ele participa do deba
te, tenho certeza que a comunidade sabe o que quer e sabe sim
plificar isto numa folha de papel. Na hora em que traz este
pessoal que vive a realidade para discussão, ela diz logo:
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não e bem isto, a realidade é bem outra. Não há nada de mais
terr{vel do que a ignorância. Dizia Goethe, que a ignorância
ativa, que é discutir aquilo que não se sabe, é a pior coisa,
porque se toma muito tempo para descobrir especulações sobre

o nada.
É que o sujeito diz: ouvi um foro, debatendo, debatendo,

sobre um determinado segmento social. Aquele indivIduo está
morrendo à mingua, mesmo representando um segmento e ninguém
se lembra dele. É uma realidade iluséria. Quando se traz
aquele indivíduo para falar, vocês vão se surpreender, porque
às vezes é um indivÍduo que tem ignorância à parte, que mora
lá no fim do mundo, que não estudou, mas ninguém pode impedir
que ele tenha sabedoria. Isto, quando você traz a realidade
à mesa, ela se desburocr'atiza P torna mais répido o prnces
so.

COORDENAÇÃO DE DEBATE,`,-
Desde que o crescimento do funcionário no serviço públi-

co não é feito pelo mérito e, sim, pelo tempo de serviço, co-
mo motivar os indivíduos para um objetivo que lhes traga sa-
tisfação pessoal, de grupo e funcional?

O SR. SEBASTIÃO cws -
Acho que aí., faço sempre a pergunta a meus funcionários

e discordo, se me permitem, da idéia de que o funcionário pú-
blico sú se promove pelo tempo. O indivIduo que aceita a ex-
pectativa, estuprou-se a si mesmo e é doloroso não respeitar-
se a si mesmo. Ele diz: vou esperar 10 anos para ter uma pro
moção. Isto demonstra incompetência e comodismo, num país de
tantas oportunidades. Se você está sem motivação para traba-
lhar fique em casa e pratique artesanato. Para sair de casa
sem motivação, é preferível não ir para o trabalho, porque o
artesanato motiva mais e dá mais dinheiro. Se você trabalha
sem motivação, está se desrespeitando. Para você ser respei-
tado no seu trabalho o que eu acho é que, independente do tem
p0, você deve procurar sempre ter um bom resultado. Tenho en
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contrado no Governo e é o que tenho visto no Paraná, que o
bom indivíduo, quando pede uma promoção, consegue o que quer.
O Estado disp6e de mecanismo para premiar o melhor. É 6bvio
que as faixas de pagamento nem sempre são as melhores. Mas,
defendo um Estado mais enxuto, com gente mais motivada. Acho
um absurdo não mandar funcionário do Governo embora. E acho
que mais injusto do que mandar alguém embora, é tirar a chan-
ce de algum que possa trabalhar e ficar enganando indivíduos
dizendo que tm um bom emprego. Não podemos ficar neste país
arranjando emprego e nem estabelecer os incompetentes do ou-
tro lado, que s< sabem pedir emprego. Quem não tem canpetn-
cia, que vá trabalhar naquilo que possa fazer. Aprenda pintu
ra, estude outras coisas, etc.. É questão de atitude pessoal.
E acho que há um comprometimento extremamente doloroso, por-
que quem vai perder com isto e o povo, o país, porque fica
uma organização desmotivada. O segmento social não pode ser
auto-suficiente. Se for, e incompetente. E ai respondo da
seguinte forma: procurem responder a vocês, em primeiro lugar.
Se não estiverem motivados, procurem ir à luta. Diria que a
forma de se criar motivação no seu ambiente, decorre de se
procurar contornar a saúde de seu ambiente de trabalho. Quero
ler para vocs, algo muito importante que recolhi, do inte-
rior da Venezuela. Vem escrito em espanhol, mas vou traduzir,
pois gostaria de encerrar esta pergunta lendo, pois acho mui
to oportuno, nesta hora, pois representa a s{ntese do homem
e de seu papel. Diz o seguinte:

"O povo antigo que desejava ter um claro amanhã, ordenan
do o mundo, ordenava, primeiro, sua vida nacional. Aqueles
que desejavam ordenar sua vida nacional, regulavam, primeiro,
sua vida familiar. Aqueles que desejavam regular sua vida fa
miliar, cultivavam primeiro suas vidas pessoais; os que dese
javam suas vidas pessoais endereçavam primeiro seus coraçes;
aqueles que desejavam endereçar seus coraç6es, faziam primei-
ro sinceras as suas vontades; os que desejavam fazer sinceras
as suas vontades, chegavam primeiro à sua compreensão; a com-
preensão provém da exploração do conhecimento das coisas.
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Quando se ganha a compreensão, a vontade é sincera; quando a
vontade é sincera, o coraç.o esta direcionado; quando o cora
ço esta direcionado, se cultiva a vida pessoal; quando a vi-

da pessoal é cultivada, se regula a vida familiar; quando se
regula a vida familiar, a vida nacional é ordenada e quando
a vida nacional é ordenada, o mundo esta em paz. Desde o Im-
perador até o homem comum, o cultivo da vida pessoal cimen-
to para todos. É impossível que quando os cimentos no estio
em ordem, se fale em ordem da superestrutura. Jamais se tem
uma arvore de tronco delgado, cujos ramos superiores sejam pe
sados e fortes. Há uma causa e uma seqt1ncia nas coisas e um
começo e um fim nos assuntos humanos. Conhecer a ordem de

procedncia e ter o começo da sabedoria."
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO JUNQUEIRA) -
Encerrada esta fase da Reunido, a Presidncia esclarece

ao Plenário que algumas perguntas deixaram de ser respondidas
tendo em vista serem repetitivas. Para encerramento desta l
Reunido, a Presidncia tem o privilégio de contar com a pre-
sença do Dr. Ivan Barbosa Afonso, digno Secretario-Adjunto da
Administraç.o, que empresta o seu concurso na administraço
pública.

Assim, agradecemos a presença do Dr. Ivan Barbosa Afonso,
concedendo-lhe a palavra.

O DR. IVAN BARBOSA AFONSO -
Meu car{ssimo Presidente, Deputado Fernando Junqueira;

Srs. Deputados presentes, Euclides Cintra e Delfim Ribeiro;
Sr. Diretor-Geral da Assembléia Legislativa; Sr 4 Diretora do

Pessoal; Sr4 Coordenadora da Comisso, Prof ê Dinah; meu caris
simo conferencista, Dr. Sebastião Carlos de Oliveira Andrade.

Os mineiros que permanecem em Minas se encantam quando
os mineiros que nos deixaram brilham e fazem tanto sucesso
além do Tejo. O Prof. Sebastiao Carlos, nesta exposiço que
nos antecedeu, realmente fez com que nts que permanecemos nas
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Gerais, nos sentíssemos feiizes em ter um conterrane() que bri

lha, no pelo cargo que ocupa, mas pela nitidez de racioe1nio
pela postura garbosa e fundamentalmente pela inteligência e
cultura. Agora, sabemos que Itabira no é somente Carlos Dm
mond de Andrade, mas também de Sebastiê.o Carlos. Ficamos mui
to felizes por ter a oportunidade de ouvi-lo. Gostaria de ex
ternar à Mesa Legislativa de Minas, na pessoa do Deputado da
Zona da Mata, Fernando Junqueira, a mais viva admiração da Se
cretaria de Estado da Administração por este evento e, funda-
mentalmente, pela constituição de uma Comissão Técnica de Re-
cursos Humanos, na Diretoria de Pessoal. Gostaria de dizer
das preocupaçes dos homens direcionando-se para as coisas
dos homens. Nas épocas tecnocráticas, nas épocas de conheci-
mentos materiais mais sofisticados, fundamentalmente nas épo-
cas autoritárias dos homens, seus valores e suas virtudes não
são as prioridades; as prioridades não podem se circunscrever
ao conhecimento do ser, de altivez do cidadão de postura inde
pendente, dos seres, de homens e mulheres, talvez porque tudo
isto não são virtudes que agradam ao Rei.

No instante em que a Pátria caminha para um processo de-
mocrático é absolutamente necessario que comecem a emergir
práticas, objetivando o desenvolvimento dos recursos humanos.
E aqui, na Assembléia Legislativa, por esta Mesa tão bem com-
posta e integrada, por ilustres figuras, de Deputados de Mi-
nas Gerais, esta iniciativa aqui também chegou. Isto é moti-
vo, na Administração Pjlica, destes novos tempos, de profun-
do orgulho.

A Secretaria da Administração, capitaneada por um Deputa
do Estadual integrante desta Casa, o companheiro Wiz Otávio
Valadares, também dá ao projeto de Desenvolvimento de Recur
sos Humanos, a mais absoluta prioridade. E em função disto,
estamos realizando um projeto de levantamento em Belo Horizon
te e no interior do Estado que, em apenas um ano, treinará
mais servidores do que toda a histéria da Secretaria da Admi-
nistração. Este ano treinaremos em Minas 13.000 servidores
do Estado e dos municípios mineiros. Estamos a desenvolver



tina pol{tica de recursos humanos nos municípios e em outros
rgaos da Administração Pública, de tal forma que todos os se

tores que trabalham nesta área possam estar irmanados, possam
estar desenvolvendo um papel, una atividade que seja solidá-
ria, mas ao mesmo tempo seja convergente. É natural que exis
ta, e precisa existir, essa preocupação com essas duas coisas
em diversos rgos. Se tivéssemos apenas uma sacristia, te-
riamos naturalmente apenas um altar. É indispensável semear
sacristias para que em cada uma delas tenhamos um altar. As-
sim, e indispensável que se semeiem preocupaç6es no sentido
de que as pessoas voltem a sua inteligência para o desenvolvi
mento dos homens e das mulheres. É importante que isto se ré
alize, porque se obtivermos o desenvolvimento dos homens e
das mulheres, estaremos fazendo com que eles sejam melhores.
E importante realçar o aspecto de que a empresa privada di-
mensiona recursos em inteligncia para a área de treinamento,
com o objetivo de aumentar i&ficiância, mas, como conseqilân-
da, ela deseja maior lucn:. }ntão, o desenvolvimento das
pessoas na iniciativo privada tT para alcançar o lucro ou a
maior fartura do lucro. Na Administração Pública no é este
o objetivo. Quando a Acirninistraço Pública, seja o Executivo
ou o Legislativo, preocupa-se no sentido de adotar uma poilti
ca de recursos humanos e de desenvolvimento do pessoal, no
se objetiva alcançar o lucro; objetiva-se até mesmo um pouco
mais de eficiáncia. Mas o que quer a Administração Pública á
um cidadão melhor, á um homem e uma mulher melhores. São se-
res melhores, seres mais solidários, seres mais áticos, seres
mais democráticos. A nossa geração vai viver uma fase final
de evolução tecnocrática e material iniciada na Revolução de
1870, uma geração que vai viver novos sais tem que ater-se
aos fundamentos da ática e da filosofia. Esta gerão preci-
sa se preparar para os novos tempos que chegarão antes do fim
do sáculo. E na Pátria, fundamentalmente na época em que vi-
vemos, onde começa a se iniciar um processo num período demo-
crático, com a participação de todos os partidos, de todas as
comunidades políticas da nação, á indispensável que todos te-
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nham a consciáncia de que precisamos fazer desse novo período
democrático que se iniciará, uma constncia para que não se
repitam fases ciclicas entre a luz e a escuridão, entre o au-
toritarismo e a democracia. Precisamos, isto sim, de uma ge-
ração competente, precisamos de homens e mulheres melhores
para fazer com que esta fase democrática, que ora se inicia
se eternize em nossa pátria. Em função disso, estamos na Se-
cretaria da Administração desenvolvendo um projeto que, natu-
ralmente, leva a seus participantes, conhecimentos técnicos
novos, novas posturas, novo saber. Fundamentalmente, deseja-

mos também levar às pessoas, novas posturas, cada uma dentro
de sua ideologia, cada uma dentro de seu segmento partidário,
cada uma dentro de sua coloração, mas todas imbuÍdas de algu-
mas idéias, de algumas idáias de Administração Pública e fun-
damentalmente de algumas responsabilidades. No que se refere
às atividades de treinamento numa Casa Legislativa, desta Ca-

sa, como de nenhuma outra Casa da República, se exigirá tan-
tas responsabilidades, tantas posturas e compostura. O Par-
lamento de Minas sempre foi a alma da nacionalidade. Os mi-
neiros, os daqui e os de fora, todos sabem da desLinação his-
t6rica de Minas Gerais. E a Casa Legislativa, o Poder Legis-
lativo, não se comp6e de setenta e poucos deputados. Ela se
cc*ip6e, fundamentalmente, de setenta e poucos deputados, como
também de seu corpo administrativo, de seus gerentes, de seus
diretores e de todos os que a integram. Os Deputados, por
mais competentes e bem intencionados que sejam, precisam do
apoio dos servidores da Casa. Precisam da inteligência dos
servidores da Casa para somar à inteligência e à sensibilida-
de dos Deputados, para com isto fazer um Legislativo forte.
No instante em que se tornar realidade isto, o povo se forta-
lecerá.

O Legislativo representa a alma e o coração da nação. Ao
Legislativo se atribui a grande atividade na formação das nor
mas que passarão a conduzir a comunidade. A comunidade não
p&ie, extemporaneamente, viver sem que tenha certas normas
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que a norteiem e que naturalmente tracem suas posturas. Ao Le
gislativo é dada essa atribuição. Naturalmente que esta Casa
se fortalecera a partir dessa primeira semana de Recursos Hu-

manos que se inicia aqui.
Gostaria de parabenizar a Mesa da Assembléia Legislativa

por essa iniciativa, iniciativa primeira de constituição da
Comissão Técnica de Recursos Humanos. Gostaria de parabeni
zar a Mesa e a Comissão Técnica por este evento. Gostaria de
externar minha admiração pela inteligência de Sebastião Car-
los. Finalmente, gostaria de colocar, a Secretaria da Adminis

tração à disposição da Assembléia Legislativa e da Comissão
Técnica, para abrirmos conjuntamente aquele espaço. O Deputa
do Luiz Otávio Valadares encarregou-me de externar aqui esta
disposição da Secretaria da Administração de trabalhar conjun
tamente com a Assembléia Legislativa. S.Exa., eventualmente
exercendo um cargo na érea executiva, deseja trabalhar conjun
tarnente com a Assembléia. Portanto, à Mesa e à Comissão Téc-
nica, gostaríamos de formular a nossa pretensão de, tanto
quanto possível, trabalharmos conjuntamente.

ENCERRAMENTO
O SR. DEPUTADO FERNANDO JUNQUEIRA -

Por intermédio da primeira Secretaria desejo agradecer a
presença dos Deputados Delfim Ribeiro e Euclides Cintra. Gos-
taria, igualmente, de externar os nossos agradecimentos aos
participantes desse curso, de forma muito especial ao Profes-
sor Ivan Sebastião Barbosa Afonso e ao nosso conferencista,
Dr. Sebastião Carlos de Oliveira Andrade.

Assim sendo, convoco-os para a sessão de amanhã, à s nove
horas, com o tema: "O LEGISLATIVO COMO ORGANIZAÇÃO FORMAL" -
tendo como convidado o conferencista, Dr. Luiz Antônio Alves
Soares, socilogo do Banco de Desenvolvimento Econ6mico So-
cial e Participaç6es S/A, do Rio de Janeiro.

Esta Presidência declara encerrada a l ê Sessão da Semana
de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa de M. Gerais.
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- DIA 15 DE MAIO -

TEMA

"O LEGISLATIVO COMO ORGANIZAÇÃO FORMAL"

CONFERENCISTA

Dr. Luiz Ant8nio Alves Soares
Socilogo do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econ6mico, Social e Participação S/A -
Rio de Janeiro

PRESIDENTE DA SESSÃO

Deputado Luiz Alberto Rodrigues
12 Vice -Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

COORDENAÇÃO DE DEBATES

Comissao Técnica de Recursos Humanos



ABERTURA DOS TRABALHOS

O SR. PRESIDENTE DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES:

Declaro aberta a reunido.
Convido para compor a Mesa o conferencista desta manha,

o Dr. Luiz Ant6nio Alves Soares, Sociólogo do Banco Nacional
de Desenvolvimento Social e Participaç6es S/A, do Rio de Ja-
neiro.

Convido, também, para compor a Mesa o Sr. Diretor—Geral
desta Assembléia, Dr. José Gama Dias.

Convido a Sra. Diretora de Pessoal e Presidente da Comis
so Técnica de Recursos Humanos, D LI Terezinha do Menino Jesus
Cançado.

Convido, ainda, os Srs. Deputados presentes, o Sr. Depu-
tado Euc lides Cintra e os demais deputados que aqui estão pa-
ra comporem a Mesa.

Passo a palavra ao conferencista, Dr. Luiz Ant6nio Alves
Soares.

CONFERÊNCIA
A Assembléia como Organização Formal

O SR. DR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES

Exmo. Sr. Deputado Luiz Alberto Rodrigues, 1 2 Vice-Pre -
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Srs. Parlamentares, funcionérios desta Casa.

É para mim motivo de grande satisfação poder participar
da l ê Semana de Recursos Humanos, tendo em vista o caráter do
evento, que nao me parece comum em organizaç6es desta nature-
za. É também um ensejo de aprender com a experiência dos Se-
nhores, com as perguntas dos senhores, porque entendo que a
vida é um eterno aprendizado.

O tema de minha exposição é "A Assembléia Legislativa co
mo uma Organização Foriral". Há uma certa sofisticação do te-

ma, mas ela é aparente, porque eu me proponho a desenvolvê-lo
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da maneira mais elementar, de modo que os Senhores alcancem
a compreens.o e dele possam fazer uso posteriormente, no co-

tidiano profissional.
Vou procurar ser breve, porque parece-me muito mais im-

portante o que os Senhores perguntem do que o que eu venha a
dizer. Claro que admito alguma utilidade nas infonnaç6es
mas para mim é muito mais importante o que venha a ser per-
guntado. Parece-me que as perguntas são uma espfcic de re-

trospectiva do que foi colocado e, também, do grau de compre
enso e da contribuição que a exposição venha a ter.

Hoje vivemos num mundo de organizaç6es. As organizaçes
permeiam o nosso cotidiano e isto no é um fato inédito. Tra
ta-se de uma freqUncia maior das organizaçes na nossa vi-
da. Já na antiguidade tivemos idéias de organizaçes e to-
dos os Senhores lembram-se dos conhecimentos adquiridos no
curso médio; dos exércitos, da construço das pirmides, ou
seja, já havia organização naquela época, mas nunca com as
proporç6es das que hoje ncs temos. Hoje rios passamos o dia
numa organização, com freqüncia temos o nosso lazer em orga
nizaç6es, muitas vezes nascemos em organizaçes e, quando
terminamos os nossos dias, dependemos de um documento que
exigido pela principal organização, que e o Estado.

O Estado, esta organização da maior complexidade, exige
um documento chamado atestado de 6bito, ou seja, rias morre-
mos em organizaç.o. Então, vejam os Senhores que n.o é algo
assim to distante, o que é um pouco distante & a terminolo-
gia. Mas é, exatamente, um dos objetivos desta Semana o co-
nhecimento, a aproximação de uma terminologia e de temas que
dizem respeito à atividade de chefia nos mais diversos ní-
veis em que os senhores se encontram.

Vamos comentar um pouco o conceito de organização for-
mal. Estamos falando em organização formal mas, o que se-
ria isso? É um tema que opera como confluncia de diversas
ciências: há contribuiçao da psicologia social, da adminis-
traço, da antropologia e, principalmente, da sociologia. Na



verdade P um conceito que vem de outro conceito - conceito
de organização social - que nos podemos entender suiiariamen

te como conjunto de recompensas e obrigaçées que existem nu-
ma sociedade. Ns sabemos que uma família tem una organiza-
çao, que se espera do chefe, que se espera da família deter-
minados compromissos, assim como da dona-de-casa e, também
dos filhos. Isto é uma organização a nível restrito,	mas

que transcende para toda a sociedade. Existem normas, exis-
tem regras e, aí, nos começamos a nos aproximar do que seja
a organização formal. Mesmo se chegarmos a urna tribo indíge
na, que entendemos como sendo una sociedade no civilizada e
que, ao contrario, é tanto ou mais civilizada, ela tem orga-
nizaço. Cabe ao chefe da tribo fazer determinadas coisas
Ele é alvo de homenagens. Ele tem obrigaçées e recompensas.
Isto é feito de uma maneira determinada. A religião é feita
de um jeito, a guerra de outro. As coisas so organizadas

Tudo está previsto, pré-estabelecido.
t*na organização formal é uma organização social também,

ou seja, existem recompensas e existem obrigaçées. Existem
regras, existem normas. Porém, ela tem uma caracterÍstica
particular: ela é criada. A sociedade surge através de um
processo histérico epolÍtico, mas a organização social é
criada. A formal é criada. É um ato qualquer de iniciativa
de grupo de pessoas que criam uma organização.

Uma empresa que é uma organizaçao formal, foi criada
através da decisão dos atos de vontade dos empresários. Um
grupo social é criado através do interesse de um grupo de
pessoas de uma determinada comunidade. Uma casa de saiide é
criada, seja por iniciativa do Estado, seja por iniciativa
de profissionais especializados. Entao hé um ato, h um mo-
mento de decisão, segundo o qual esta organização fica cria
da para cumprir uma finalidade específica. Uma empresa de
transporte é criada com finalidade de prestação de serviços
de transportes. Uma fébrica de cimento é criada com firiali
dade de produzir cimento. A casa de side, com a finalidade
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le prestar serviços de saude. Ha uma finalidade pre-estabe-
lecida, ou seja, aquela organização vai fazer aquilo.

A organizaç.o formal í um sistema social, um conjunto
de relaç6es entre pessoas, criado com objetivo pré-estabele-
cido. H uma relação, como eu disse, entre a area do conhe-
cimento que trata das organizaçes formais, chamada Teoria
das Organizaç6es e a Administração. Quando falo em Adminis
tração, j me aproximo muito mais do cotidiano dos senhores.

Mas, por que tratamos desse tema, Teoria das Organiza-
çes? Porque como os senhores sabem, o conhecimento faz pro
gresso ao longo do tempo, à medida em que os problemas se
apresentam, exigindo novas soluções; a medida em que o homem
progride, elaborando, agregando e processando conhecimentos,
novos temas surgem, novas &reas surgem e, apesar de a admi
nistraço ter sido sistematizada, no principio deste século,
sendo, portanto, uma cincia bem jovem, h uma outra maneira
de ver, que existe hoje, paralelamente a ela. Isto porque
quando se trata de Administração, estamos abordando um tema
de conhecimento que se caracteriza, fundamentalmente, pelo
carater pragmático, pelo caraer' concrLo. pelo car'èr, ob
jetivo e operacional.

O que seria a Adrniriistraço? A Adrninistraço seria a

coordenaç	o pessoas, com o sentido de cumprir determinada
finalidad'. iando um grupo de pessoas se prop5e a fazer de
teryninada coisa, alguém tem que organizar, alguém tem que di
vidir o trabalho, definir quem faz o qu. Alguém tem que
proceder aos recursos materiais, algum tem que orientar os
resultados que sao esperados. Isto é a Administração. Ela
muito completa, muito objetiva. Uma Administração de Pes-

soal processa uma série de rotinas, no sentido de arregimen-
tar as pessoas para a organizaç.o, fazer o recrutamento, trel
nar as pessoas, manter as pessoas através de vários expedien
tes e, processar, principalmente, a remuneração. So coisas
muito concretas de que trata a Administração. Ela coordena
as pessoas no sentido de onseguir o alcance daqueles objeti
VOS.
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Já a teoria das organizaçes tem um sentido paralelo
ela se preocupa com a compreensão das inter-relações das pés
soas. Vejam bem a distinção: urna coisa á o propósito de co-
ordenar as pessoas, fazer com que os objetivos sejam cumpri-
dos. Então, á coisa muito concreta, muito objetiva.

Esta complexidade, essa objetividade tende a menospre
zar, a levar em pequena consideração as pessoas e suas rela-
ç6es naturais, porque se tomarmos uma seção, temos ali a Se
ção Tal. O que diz o Regimento Interno ou o Regulamento?
Diz que cabe a esta Secão fazer isto ou aquilo. Então, cada
pessoa tem urna obrigação funcional específica dentro do gru-
po. Há o datilgrafo, a quem compete reproduzir os textos; há
o continuo mensageiro, a quem compete prestar determinado
serviço de apoio específico, há o Tácnico Estat{stico, a
quem compete processar registros de dados e, assim, sucessi-
vamente.

Mas, a meta está sendo o cumprimento do objetivo.As
reiaç6es entre as pessoas, que são um fato fundamental, não
são discutidas em termos de administração. Se as pessoas se
entendem bem, nás temos, em conseqüência, um trabalho melhor;
se elas não se entendem bem, o trabalho não sai tão bom e fi
ca muito triste, muito sofrido, cumprir aquele trabalho. Vo
câs sabem que o sofrimento começa antes. Quando aquele tra-
balho não á bom, o sofrimento começa quando pensamos que vá
mos para aquele lugar.

Então, suportar aquele colega, ao meu lado, á triste
No entanto, esse colega não tira licença, nao arranja trans-
ferância, nem uma posição melhor; e atá torcer{amos para is-
to, somente para nos vermos livres dele. Há, também, aquele
chefe desagradável, às vezes atá com recalques, pessoa que
não conseguiu o que realmente desejava na vida, o funcioná-
rio que gostaria de estar em outro lugar, aquela pessoa que
teria como supremo ideal a realizar, acertar na loteria espor
tiva e mandar todos os outros para um lugar inominável. Quan
do se tem este tipo de ambiente de trabalho, á muito difícil
produzir e também conviver.
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A chefia tem uma serie de aborrecimentos menores.
chefe, por exemplo, fica preocupado em como vai resolver	a
pendncia do fulano com beltrano. Mas, as pessoas existem e
mais do que isto, no existe acinistraço sem pessoas. É
simplesmente inexistente, O mxirno que se tem é um almoxari
fado, um prédio com moveis e utens{.Iios; sem pessoas, no ha
administração.

A Teoria das organizaç6es e um ramo do conhecimento das
Cincias Sociais, que se preocupa com esse relacionamento en
tre as pessoas, com esse tipo de engrenagem. Ela no é nem
mais e nem menos importante que a ackninistraço; ela e um co
nhecimento específico, como qual em se falando da administra-
ção no seu procedimento operacional, ela funciona muito me-
lhor.

A Administração flui com muito mais desenvoltura e ten-
de a obter resultados melhores, se conhecemos esse tipo de
infonnaçes chamado Teoria das Organizaçes.

Existem diferentes tipos de organizaçes: empresas, es
tabelecimentos escolares, estabelecimentos penais, clubes
enfim, sempre que existir um grupo de pessoas organizado pa
ra alcançar algum objetivo, temos ai um tipo de organização.
Quando ncs tratamos de Empresa, de um Órgão do Governo, de
um Estabelecimento Penal, temos a{ a organização formal, ou
seja, existem regras pré-estabelecidas. Entretanto, um clu
be, um grupo de artistas, uma associação de moradores consti
tuem-se em organizaço de outro tipo, de outra natureza, ou
seja, o seu processo tem outras caracterÍsticas. As pessoas
quando vão para um clube, vo para se distrair. A diretoria
tem mandato curto para cumprir uma programação ou elaborar
una programaço; mas, h una intimidade muito grande. A di
retoria de um clube ponto iminente e hlper—circunstancial
dos associados.

Ja a Empresa e una organizaço diferente. Ela tem donos,
acionistas, portanto, é de carter diverso.

As organizaç6es, então, existem desse modo e so exami-
nadas em termos de seu funcionamento específico,	que
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o n{vel de relação social que existe dentro daquela organi

zaço, dentro daquela empresa.
Qual é a relaçao que existe entre aquela empresa e a so

ciedade? Ela é bem conceituada socialmente? Ela está aten
dendo aos anseios da sociedade ou não? Como se relacionam
os indivíduos dentro desta sociedade? Todos ns sabemos que
existem dois grupos dentro de una empresa. Existem grupos
de escola, de um clube; grupos que independem da estrutura
do organograma, das atribuiçes, das funçes. So pessoas
que se conhecem, so vizinhos, so amigos, so conterr.neos,
ou procedem da mesma cidade ou da mesma regio, ou são, em
grande maioria, torcedores do Atlético ou do Cruzeiro.Eïifim,
são pessoas que se unem por laços de camaradagem de nature-
zas diversas, independentemente de seu papel funcional. E
isto e algo importante, porque essa é a base sobre a qual as
pessoas trabalham. Dai surge uma sárie de ocorrncias, uma
sáriede fen6menos que todos ns vivemos e conhecemos: os mo-
mentos agradáveis são as comemoraçes de aniversário, os en-
contros crr correm aps o expediente, a maneira alegre de
trabalhar. ( momentos desagradáveissã(_) as tenses, os con
flitos,	hitas por lugares e cargos.

Este e o tema de que trata a Teoria das Organizaç6es.
vejam bem que um cidadão adoraria que estas coisas não exis-
tissem, que as pessoas não competissem, não se desentendes -
sem. Adorariam que as pessoas cumprissem as suas funç6es

s6 o seu papel, não fizessem outras coisas, fossem uma espé-
cie de rob5. O funcionário chega no horário, assina o pontc
dirige-se ao seu posto de trabalho, à sua mesa, começa a tra
balhar, conversa pouco. Pouco se levanta e, no fim do expe-
diente, ele se retira. Seria o ideal. Mas, existem pessoas
que, por serem seres humanos, obviamente se comunicam, tm
seus problemas - um problema que ficou em casa, um problema
de família que lhe foi comunicado por telefone.	Às vezes
são coisas terrivelmente absurdas e desagradáveis que levam
o funcionário a se ausentar. É verdade que, muitas vezes
o indivíduo arma a cena, pedindo a algum que lhe telefone
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r r1andc uma si t uaçào para iue ele possa abandonar serviço
naquele momento... Mas, continuando, temos os problemas do
tráfego, da casa para o trabalho; a violncia está aí, o nt
mo com que as pessoas se locomovem, as dificuldades de trans
porte. Enfim, esses problemas existem e vm com as pessoas
para o trabalho e a Administração tem que pesar isto	para
que ela se desincumba bem de sua tarefa.

Feitas essas colocaçes conceituais, vamos ver, agora
a coisa mais próxima, ou seja, a Assembléia Legislativa como
Organização Formal.

O Estado á a organização formal mais complexa; o Estado
tem uma definição territorial considerável; o Estado tem di
visão de poderes, tem forças armadas, tem uma legislação vas
t{ssima, complexíssima. É a organização mais complexa, mais
elaborada e que contám mais engrenagens e a Assembléia Legis
lativa á um dos poderes integrantes do Estado. Então, em
sendo herdadas pela Assembláia aquelas caracter{sticas do Es
tado, ela tem o sentido público, ao lado do Executivo e ao
lado do Judiciário. Como uma organização forTnal, a Assem
bláia tem um objetivo especifico, ou seja, foi criada com um
objetivo, para cumprir un objetivo. Qual á este? O objeti-
vo pre-estabelecido da Assembléia á a elaboração de leis, á
a representação popular ao nÍvel de elaboração de leis no ârn
bito do Estado, enquanto unidade da Federação. Então, esse
á o produto da atividade legislativa, essa á a função da As
sembláia. Enquanto uma fábrica produz aquilo a que se desti
na, enquanto o escritário de representação presta serviços
a Assembláia elabora leis. Então, há objetivo especifico
pré-estabelecido e aí surgem as vicissitudes mais próximas e
mais complexas. Vejam os Srs. que, a partir daí, a Assem-
bláia passa a ter uma abordagem própria, ela tem um caráter
curioso de uma divisão: são dois grupos em verdade que estão
presentes nesta organização. Un, á o segmento político, ou
seja, os parlamentares e, o outro, o segmento administrativo
O poder desta organização á representado pelos parlamentares
a direção, o comando, a ação na Assembléia á dos parlamenta-
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res. Este papel é representado pela Secretaria, ou seja,s.o
parlamentares que assumem uma função político-administrativa
Ou seja, o que seráfeito, cano seráfeito, quando seráfei-
to, uma decisão deste n{vel. Cabe ao segundo segmento cum
prir o estabelecido pelo comando, pelo grupo de decisão. Ai
surge a Diretoria Geral como segmento representaritivo da Ad
ministraço, com apoio para cumprir aquelas funçes, sabidas
como, por exemplo, de pessoal, material, transporte, coniuni-
caç6es, reproduç.o de documentos, taquigrafia, caf&. Tudo
isto o serviço administrativo existente como apoio da Casa,
ou seja, como segmento político do segmento que decide. E
aqui, eu digo, que uma organização foriral, as regras estio
estabelecidas no regulamento geral.

O regulamento geral decide quem faz, como a Assembléia
esta estruturada, quais so as Assessorias, diretorias, divi
s6es e serviços. Vejam bem: neste aspecto a Assembléia se
compara a uma empresa; apenas ela algo particular, ela o
Estado em temos de um divisor de Estados, mas tem normas e
regras; as pessoas devem se comportar de determinada maneira,
devem cumprir isto ou aquilo. Observem ainda que esse seg -
mento político, na medida em que decide os rumos administra-
tivos cia Casa, orienta tais rumos conforme v.rias circunstn
cias e, esta orientâço muda conforme a composição partida -
ria da Casa, muda conforme o perfil dos parlamentares e muda
conforme o momento histórico que o Estado vive. Então, as
decises que o corpo administrativo tem que cumprir, embora
sejam pra-estabelecidas em termos formais, tm uma mudança
de caráter, de orientaço e de ritmo. Numa empresa, uma elei
ço do corpo de acionistas pode indicar o novo presidente
mas a empresa, na medida em que produz determinado bem, no
mudara tanto. Mas, uma Assemb1ia Legislativa tende a cam
biar sua orientação conforme seja a sua cornposiço partida-
ria. A maioria pertence ao partido tal e, pela orientaçao
desse partido, o conteúdo do processo administrativo,	vai
ser modificado - vejam bem: faz-se a mesma coisa, mas	com
outra orientação, com outro tipo de interesse.
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Um segmento administrativo, por outro lado, tem uma com
posição. Uma coisa s.o os funcionários efetivos, outra, são
os funcionários comissionados, porque uns são permanentes, ou
tros, são, pelo menos, em principio, transitrios. Em princ{
pio, funcionário efetivo é aquele integrante da Casa que inde
pende de circunstncias. Qualquer que seja a composição par
tidária, o comportamento funcional dele o mesmo, enquanto
que o comissionado tem uma indicação circunstancial. São col
sas de princípios, porque urna peculiaridade do Legislativo
que esse funcionário efetivo se politiza, trabalhando com de
terminado parlamentar se sente um pouco político, um pouco
parlamentar. E aI, a tarefa administrativa começa a ficar,
complexa, porque não é tranqüilo o chefe determinar aquilo
que deve ser feito porque, na medida em que se aproxima do
representante popular, elo .e influencia. Isto é próprio da
natureza da Casa, assim como se chegarmos a urna fibrica, vã
mos encontrar um operário preocupado com a produção, com o ré
sultado da empresa, ou com o volume de vendas. Nós, no Legis
lativo, nos preocupamos com a aprovação deste ou daquele de
creto, com o veto do Executivo, com as reciamaç6es populares,
porque não podemos ficar isentos a este tipo de circunstncia

Vejam bem esta distinção formal: os funcionários perma -
nentes, aqui, são 784; os funcionários do Quadro Suplementar,
somam, mais ou menos, 300 e 10% são comissionados. Na verda-
de, esta colocação, eminentemente administrativa, assume ou
tra característica quando começamos a interpretá-la em termos
das relaçes entre as pessoas, relaçes entre as pessoas de
una seção, de um Departamento e de uma Divisão, mas também
entre as pessoas-funcionários, componentes do corpo Adminis -
trativo e as pessoas componentes do outro segmento, que á o
político. Percebam bem que esta á una caracterÍstica da As-
sembláia Legislativa, não á una originalidade do Estado de Mi
nas Gerais. Qualquer Assembléia Legislativa tem esta caracte
rÍstica. Isto significa que o processo administrativo se a
poia em outras bases. Ele não pode se apoiar naquele princ{-
pio absoluto de aprovação dos deveres: o Regimento diz que de
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ve ser feito e então assim será feito. N.o assim. Este á
um princ{pio,esta á a visão administrativa, operacional, con
creta, quase mecânica, mas que sendo vista por outra 6tica
mais ampla, ou seja, buscando as relaçes entre as pessoas e
os grupos, vamos perceber que a administraço precisa ter ou
tros cuidados, uma outra sensibilidade para que se cumpram os
seus objetivos e para que ela alcance os resultados em melho-
res condiç6es e, tambám, para que ela saiba que, aquilo que
em princípio, se estabele na prática, pelo processo de rela
ço entre as pessoas, á sujeito a outras circunstncias. Isto
á muito importante para que os senhores atentem que, enquanto
detentores de cargos de chefia, n.o á negativo que o funcioná
rio tenha a preocupação ou se vincule ao político, ou que no
cumpra suas atribuiç6es conforme está determinado. Seria pra
ticamente impossível pretender isto, porque á prprio da natu
reza da Casa. Esta realidade tem que ser compreendida. Cia
ro que há limites. A partir de certos limites, isto passa a
ser um problema enorme e chega, por vezes, às raias da insu -
bordinaçao. AÍ, então, teremos um problema grave. Mas, se
entendermos que isto existe, vamos tomar medidas preventivas
para que no aconteça. O que quero dizer á que esta á uma re
alidade que tem que ser compreendida para ser dominada. N.o
basta apenas o racional, aquilo á o que se espera que deva
ser feito. Mas, as pessoas vão se comportar em função das
suas relaç6es. Vão se comportar em função do "poder de fogo"
de quem as indicou para ser nomeado. Há políticos e pol{ti -
cos; em função do partido que tem maioria; em função do grau
de prestígio que o funcionário consegue dentro da Casa. Tudo
isto tem de ser conhecido pela chefia, tem de ser aprendido
dominado. É uma questo de capacidade de chefia. Aquele pa
dr.o administrativo de coordenar para alcance de fins, exige
um conhecimento e uma habilidade e pode chegar atá a ser arte.
Há pessoas que, sem conhecimento sistemático, conseguem quase
que milagres. É, uma questo de sensibilidade, intuição, diz
se "faro", jeito. Mas,quem no tiver essas coisas inatas tem
de aprender, tem de ler, de conhecer, de fazer cursos, de ser
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treinado para isso e nao achar que as coisas devem ocorrer

num outro mundo.
Hoje, se tem uma orientação na Assembleia. Daqui a al-

guns anos, há uma eleição, muda a composição partidria, muda
a estrutura do poder e, naturalmente, h	remanejamento de

cargos e funçes. A orientação cia Secretri Ceral, ento
passa a ser outra, para a Diretoria cumpri r. 1-ar-se-á1-ar-se-á a mes
ma coisa, mas com outro conteúdo, outra S2fl1 fi'aç.o, outra
orientação política, outra política interna. Isso nao é ne-
nhum mal. É próprio da natureza da Casa, 000e próprio da
natureza da Casa a presença de parentes:	1 no filho rir fu
lano, que por sua vez é sobrinho de sicrano.

Muitas vezes dizem que nas empresas n.o acontecr isso.
Lêdo engano. Minha atividade normal é em empresas industri
ais. E é muito freqüente encontrarmos a parentela, as empre-
sas familiares, onde um Diretor é irmão do Presidente e o Se
cretério é filho ou sobrinho. Isto, muitas vezes, em prejuí-
zo da própria empresa. É claro que existe o aspecto da confi
ança, isto é, como se trata da família, ninguém irápassar
ninguém para trés. Mas o funcionamento da empresa pode ficar
comprometido. Na hora de dar una ordem, aquele subalterno
vai preferir atender os laços de família, que aos laços de hi
erarquia.

Assim, no existe isso de que a empresa é melhor e mais
eficiente. Tenho visto empresas muito mais incompetentes que
muitos órgãos do governo. No existe essa perfeição que nor
malmente se quer encontrar na empresa.

Portanto, é normal que, no Legislativo, existam os paren
tes. É um pouco difícil mandar num funcionário administrati-
vo que é filho do fulano de tal, que por sua vez tem n.o sei
quantos mil votos e anda bem com o governador. Fica um pou
co complicado. Mandar, se manda, mas a obediência é outra (,,01
sa. Raramente acontece. Há também o caso dos que caem em des
graça. O parente sai, perde o mandato, e o sujeito íica iUie
tinho, murchinho, esperando una outra rhancp para tentar su-
bir novamente. Isto é préprio da « asa. Nc	nenhuma impor-
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reiçao. nenhum pecado.
A chefia deve estar habilitada a trabalhar com toda essa

realidade. E será tanto mais competente quanto melhor compre
ender essa realidade, quanto mais for sensÍvel a esse tipo de

questão.
O momento histórico que vivemos profundamente signifi-

cativo. Estamos fazendo um enorme esforço no sentido de vi-

rar aquela pagi na de dia e noite. Aquela pagina de trevas

que, durante 20 anos, o país viveu.
H um empenho de toda sociedade civil no sentido de bus-

car novos caminhos, no sentido de tentar encontrar novas ori

entaçes, no sentido de buscar um outro padrão de representa-

ção popular.
E, neste sentido, é inegvel a contribuição de Tancredo

Neves, o Governador do Estado, que é, sem dúvida, a principal
figura política do cenrio nacional.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais esta,
pelo conteúdo de sua representação, pela sua perspectiva pol{
tica, comprometida neste processo de transformação. E isso

que eu digo n.o é urna simples opinião, mas esta concretizada
na portaria que criou a Coniisso Técnica de Recursos Humanos.

A Portaria n 2 201/83 representa, na verdade, a preocupação do

Legislativo em dinami.ar, em dar novos padres de eficincia
e eficcia ao apoio administrativo da Casa, através do treina
mento, através da capacito. E é neste sentido que o pre-
sente evento, esta primeira Semana de Recursos Humanos, é im
portante. Ela significa o primeiro passo da Comissão. Ela
significa o primeiro instante para que se alcance este padrão
de trabalho que a direção da Casa pretende. Isto é muito im
portante, porque esperamos, em termos de política administra-
tiva, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
que o corpo administrativo tenha um desempenho de nível supe

nor. Isto é o que representa, isto é o que se compreende
nas entrelinhas e nos considerandos,da Portaria 201/83.

Note-se bem: esta proposta significa uma sintonia com o

momenl( potitico o um expectativa de comportamento por parte
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dos funcionários. Então é preciso mudar. O grande signifi
cado é este. É preciso aprimorar. É preciso desenvolver
É preciso aprofundar. É preciso especializar. Tudo para
que o padro de serviços seja mais compatÍvel com aquilo que

espera a direção da Casa.
Neste sentido é que a presença dos senhores nesta sala

faz sentido. É o convite, é urna proposta, mas é urna propos-
ta em termos de que este objetivo s6 será alcançado na medi
da em que haja uma sensibilidade para aquilo que se pretende,
na medida em que os senhores participem daquilo que se pre
tende. É urna orientação distinta daquela que estabeleceria
um programa de treinamento que as pessoas tivessem que se-
guir obrigatória e mecanicamente. Tenta-se, desta outra for
ma, despertar-lhes a sensibilidade para todo o processo.

O treinamento é apenas um elemerto de Recursos Humanos
Recursos Humanos não significa apenas treinamento. Recursos
Humanos significa também recrutamento, descrição de cargos
salários e benefícios, avaliação de desempenho e, terrina -
ria com o seu segmento mais elaborador, que é a auditoria de
cargos, ou melhor, auditoria de recursos humanos. Significa
isso: avaliação de toda a atividade de recursos humanos. C)
treinamento, por si s, é insuficiente porque habilita e ca
pacita sem as bases necessárias.

Hoje, nós estamos vendo algo muito importante em termos
de tecnologia. O senso comum ainda entende que os Estados
Unidos so o principal produtor de automóveis, do mundo, mas
não SLO mais. É o Japão o principal produtor de automóveis no
mundo todo. Muita gente ainda pensaria que o país que produz
os melhores relógios é a Suíça. Agora também já não é mais.
O maior produtor mundial de relgio é o Japão.

O Japão não tem recursos naturais. O Japão tem proble-
mas de território, problemas populacionais. o Japão importa
recursos naturais; o Japão importa alimentos. E como pode
ele, então, ter a liderança industrial que tem?

Essa pergunta não sou eu quem a faz. Essa pergunta fi
zeram a si mesmo os estudiosos do pensamento administrativo
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dos Estados Unidos, e concluiram que o chamado milagre japons
derivado de uma capacidade gerencial. A riqueza que eles

tgm é saber administrar. No inventaram muita coisa, apenas
fizeram aquilo que n5s devemos fazer. Pensaram em funço de
sua prpria realidade: produzir' pensamento administrativo e ge
rencial a partir das suas tradiç6es, a partir de sua historia,
a partir de sua cultura. E com isto, o trabalhador, no Japão,
tem caracterÍstica muito especial. Seria de esperar um tipo
de exposição outra, mas estou tocando neste assunto apenas pá
rã mostrar para os senhores a importância da administração, o
que pode fazer a administração, como a administração eficiente
pode enganjar as pessoas, como ela pode vincular as pessoas

no objetivo.
Uma empresa viva tem empregados, dos funcionários humil-

des aos mais graduados, cumprindo as metas, os objetivos, as
diretrizes e sintonizados com esta. O resultado, evidentemen-
te,é muito superior ao daquela empresa, daquela organização
onde as pessoas comparecem por comparecerem, cumprem o ritual
e tm como primeira meta o dia do pagamento, como segunda meta,
o momento das farias e como terceira meta, a aposentadoria. Ao
contrário, uma empresa viva define seu objetivo a partir dos
seus empregados e ftincionáios: conta com eles. Entendemos que
uma empresa precisa de funcionários e os funcionários precisam
do emprego.

Esta necessidade cooperativa é que permite o cumprimento
dos objetivos da empresa e o alcance das metas. Vejam bem que
una visão diferente.

Hoje, fala-se muito em controle de qualidade e uma serie
de técnicas, produzidas pelo japao. Tenta-se adotar aqui, no
discuto o mérito, é muito de criatividade, muito de engajamen
to e muito de capacidade administrativa e muito de sensibilida
de gerencial. Isso é,em grande parte, uma atribuição das che
fias. Chefiar n.o é s6 comandar. Comandar implica em saber
comandar,em saber dirigir, em estar capacitado para dirigir
além de ter uma visão ampla e sensibilidade.

Era isto o que queria dizer a vocs como exposição. E, na
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verdade, pretendia muito mais. Queria mostrar coisas, falar
um pouco em termos elementares, porque a teoria sofistica-
da e n.o objetiva. Mas, o importante s.o as perguntas, mais
do que aquilo que eu tivesse dito. Corno exposiço era so is
so. (Palmas).

O SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES:

Gostaria de ler aqui o mini-curriculun do Dr. Luiz AntS
nio Alves Soares, depois, passaremos aos debates sobre a co-
ordenação da Comissão de Recursos Humanos:

Formado em Cincias Sociais, pela Faculdade do Rio de
Janeiro, de onde natural, fez curso de Licenciatura
em Cincias Sociais na Faculdade de Filosofia da Univer
sidade do Brasil. Participou de vários cursos, congres
sos, seminários e sirnpsios, tendo sido membro de vá-
rios grupos de trabalho. Publicou trabalhos, artigos e
documentos tcnicos em projetos de importncia em diver
sos Estados do Brasil. Atualmente Professor Conferen-
cista da Escola Interamericana de Administraç.o Pública
da Fundação Getúlio Vargas.
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D E B A T E S

O SR LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:

Gostaria que os Srs. ficassem inteiramente à vontade, pa
ra fazerem as perguntas, que no se preocupassem com os ter
mos, com o conteúdo delas. Assim cano eu os deixo à vontade,
também ficarei com o direito de no responder o que no sou-
ber. O que no souber, admitirei que n.o sei e posso ate as-
sumir o compromisso de encaminhar a resposta posteriormente
Fiquem inteiramente à vontade. Aquelas perguntas que julgar
que tenham um significado e que so importantes, responderei.
No é minha presença que e importante aqui, mas sim a dos se
nhores. Perguntem aquilo que julgarem conveniente.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:

Sugerimos que as pessoas levantem os papéis, porque as
recepcionistas irão recolha-los e trazê-los para a Mesa.

Com a sua visao sociologica, concorda que,para una maior
participação, o pessoal devera estar mais motivado para o de
sempenho de seu papel? Como o Senhor acredita que nós, fun-
cion.rios, poderíamos conseguir tal motivação?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Entendo que a motivação é importante e fundamental, mas

entendo também que a motivação, necessariamente, naturalmente,
pode no ser um fato espontneo. Ela deve ser una preocupa-
ção da administração da Casa. Ela deve no s6 preocupar-se
em desenvolver a motivação mas, buscar condiçes para a moti
vaç.o, porque se a motivaçao é tentada sem o devido apoio
sem a devida referencia, ela se frustra. É preciso que ela
seja tentada, mas que seja também apoiada, que se procure dar
condiçes para a motivaço e que se tenha esta motivação como
una meta, como um item de um programa de recursos humanos.

Então, ao considerarmos os recursos humanos, devemos ter
em mente no s6 uma linha de atividades, mas, também, una ori
entaço, una estratégia para que a motivação seja alcançada.



COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Tendo em vista a duração do mandato par Lamentar e a re

novaç.o do grupo decisório da Assembléia Legislativa, como
conjugar: a) os interesses de cada Deputado com o objetivo
maior da Assembléia? b) Os interesses dos dois segmentos
do grupo funcional: o estatutrio e o comissionado, com es
se mesmo objetivo? c) Como preservar o objetivo maior da
Assembléia, considerando as injunçes temporárias e os in-
teresses individuais?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Como as perguntas so várias e desdobradas, eu pediria

que as fizesse por partes, para que eu possa responder da
melhor maneira possível ao participante.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Tendo em vista a duração do mandato parlamentar e a ré

novação do grupo decisório da Assembléia Legislativa, como
conjugar os interesses de cada deputado com o objetivo
maior da Assembléia?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Em verdade, poderíamos dizer que os interesses de cada

Deputado, em termos de Assembléia Legislativa, so dilu{dos
no conjunto. Uma coisa é o interesse de cada Deputado, ou
tra coisa e a instituição Assembléia Legislativa. O que de
ve predominar e a orientação da Casa. Para o funcionário
da Assembléia Legislativa existe um poder administrativo
una inst&icia chamada Diretoria Geral. Esta Diretoria Ge-
ral tem uma orientação estabelecida pela Mesa da Assembléia

Vejam bem: cada Deputado pode ter e deve ter os seus
pontos de vista, os seus interesses; mas, há uma orientação
maior a ser seguida; do contrario, chega-se ao conflito de
orientação. Cada parlamentar pretende una orientação, mas
o comando administrativo da Casa pretende outra. Predomina
a administração geral, que tem carter poiltico e no e de
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modo algum impessoal. A orientação política da Casa vem da
Mesa, passa para a Diretoria para chegar ao funcionário, que

deve atendg-la. Do contrário, há desagregação e se deixa de
pertencer a um corpo, à organização.

A Mesa dá a orientação da Casa e, por isto, a Assem-
bléia Legislativa á uma organização formal, tem regulamentos,
tem normas, enfim, ela se orienta por um regulamento. É fun
damental que isto fique claro. A orientação do parlamentar
específico tem de ser traduzida em termos da decisão, da ori
entação administrativa que, no caso, á política.

Não sei se respondi adequadamente à pergunta e pediria
à pessoa que a fez, que diga se está satisfeita.

PARTICIPANTE:
Eu fiz a pergunta tendo em vista o aspecto da perenida

de da Assembléia Legislativa,o seu caráter cano instituição,
como organização formal. Como ficaria a linha de continuida
de da Assembléia, considerando a renovação dos mandatos par
lamentares de quatro em quatro anos ( pelo menos, houve re-
novação muito grande por ocasião das ultimas eieiç6es) e a
orientação da Casa como Poder permanente? Corno preservar o
objetivo maior da Assembléia, das injunçes temporárias e
dos interesses individuais?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Veja bem: o que vale á a orientação. Existem normas e

atribuiçes. Isto é permanente e perene. Isto, em princ{ -
pio, independe da rotatividade parlamentar. Acontece que
pela natureza da instituição - Assembléia Legislativa - este
segmento parlamentar á que dá as diretrizes a serem cumpri~
das. Então o que pode ocorrer? Pode mudar o regulamento da
Casa. As normas podem mudar. Mas, enquanto não mudam, elas
devem ser obedecidas, porque a interpretação delas vem do
segmento político. Num período é possível até fazer-se uma
análise, á possível tomarmos um período legislativo, exami
naruos a composição parlamentar, a composição da Mesa e as
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diretrizes, porque niin período legislativo seguinte, pela
mudança de composição do legislativo, muda a orientação. O
que há de permanente á o cumprimento das decis6es. Agora
o processo desses órgãos á mutável, conforme composição par
tidária. Então, vocá segue a orientaço que foi estabeleci
da, porque o que a Diretoria Geral determinar á que devera
ser seguido. Ela não á autnoma, ela á sens{vel ao comando
desse 6rgão que á a Mesa. Mas, enquanto organização for-
mal, á administração. O funcionário do corpo administrati-
vo segue a orientação porque, do contrário, não seria uma
Assembléia, não seria uma administração. Se cada um quises
se seguir o que lhe parecesse melhor, seria o caos e, até o
parlamentar não teria o apoio de que necessitasse.

A questão da adaptação existe, na medida em que a Dire
tona Geral reinterpreta a orientação emanada do Legislati-
vo. É por isso que existe este segmento. A administração
da Casa tem um setor que se liga diretamente, cupular'mente,
ao segmento político. Esse segmento polÍtico dá orientação
e esta orientação pode ser a interpretação, pode ser, tam-
bám, essa mudança das normas, criando uma unidade. Muda a
unidade, muda o critário de recrutamento, mudam os salários,
muda-se o plano de cargos. Isto á conjuntural pela nature-
za da Casa. Agora, o que há de permanente á o cumprimento
das normas, ou seja, agir como á prá-estabelecido na regra
do jogo. Mas a regra do jogo muda.

A adaptação se dá na medida da mudança, ou seja, á ca-
racterÍstica da Casa a mudança de orientação e o funcioná -
rio tem de se adaptar a esta orientação que está recebendo.
Por isto ele á funcionário, tem que cumprir o que á estabe-
lecido. Ele vota em quem quer. Nestas circunstâncias, ele
á um cidadão. Mas, enquanto funcionário, tem que atender o
que está estabelecido. Hoje, o PMDB á a maioria, amanhã
o PDS ou outro partido; não interessa. A função dele á
prestar apoio à atividade legislativa. Este á o papel do
funcionário. Agora, á natural ele ter sensibilidade pol{ti
ca, ter interesse, á próprio da natureza humana, mas,	em
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principio, ele tem que cumprir a norma da Casa.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Numa sociedade que passou vinte anos dissociados do co-

mando do Estado, como pedir o engajamento dos funcionários?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Isto tem que se darem tomo de una proposta administra-

tiva. o engajamento no é político. Engajamento político
uma coisa. Engajamento administrativo outra. Se o funcio
nário pretende desenvolver um processo de engajamento na As-
sembleia, orientado por posiçes poilticas, ele está no lu-
gar errado e deve ter que pagar suas contas com rendimentos
de outra fonte. Na medida em que ele funcionário da Assem
blia e há uma proposta de trabalho, uma orientação adminis-
trativa, que ao invs de impor posiçes, convida-o a partici
par do processo, ele deve procurar participar do processo
em termos eminentemente profissionais. Ele no vai discutir
se a representação política legítima ou ilegítima, se o au
toritarismo está presente ou não - e está - ele vai tratar
de questões especificas de sua função, ele vai tratar de seu
trabalho, da sua mesa de trabalho, da sua máquina de escre
ver, do processo de comunicação, vai tratar, enfim, de ques-
t6es administrativas. São duas coisas inteiramente diferen-
tes. A participação pretendida a administrativa e n.o po-
iltica.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Como o senhor v o processo de organização formal a nI

vel de Gabinete, ou seja, como interrelacionar esta organiza
ção com as lideranças políticas municipais?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
É una questão de funcionamento interno, de sensibilida-

de, de criatividade; uma espécie de zona cinzenta. Quando
mostrei segmentos políticos e administrativos, mostrei dois
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segmentos nítidos. Mas, há zonas cinzentas, na medida em

que o funcionário administrativo é colocado para trabalhar
diretamente com o político, como é o caso de uma atividade
comissionada. Então, o que que tem que fazer o funcioná -
rio? Tem que cumprir a orientação, mas conforme as descri -
ç6es de seu cargo. Apenas, ao invs de estar num grupo que
cumpre uma rotina, que cumpre uma definição maior, que faz
dentro daquilo que a seção tem, aquilo que ele quer fazer
este funcionário foi determinado para trabalhar num Gabinete
do Deputado Tal. Vai cumprir especificamente a função do
cargo dele. Mas o que ele vai fazer dentro disto é que é a
determinação do parlamentar. Então vejam bem: uma coisa
o conteiido do que ele faz. Deve ser algo conforme o cargo
dele. Agora, o que faz dentro dele, o específico, então
una questão de chefia. Ao 1nVS de ter como chefe um funcio
nário do quadro permanente, do nível dele, com X, ou Y ou Z
de anos de Assemblia, ele tem como chefe, um parlamentar
que tem quatro anos de mandato. Apenas é esta a diferença
O importante que ele tem um cargo e é este cargo que vai
orientar o cumprimento das atribuiç6es.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Como contornar , o problema administrativo da hierarquia

dentro de uma casa pol{tica, onde as chefias, muitas vezes
são entregues a pessoas incapazes de assumI-las?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Trata-se, evidentemente, de uma questão de competncia

e esta competncia algo politicamente determinado. Se a
administração da Casa, num determinado momento histórico-ad-
ministrativo entende que ter chefias competentes não funda
mental, as chefias não serão predominantemente competentes
É una orientação. Se num determinado momento, a administra
ção da Casa entender que, ao contrário, o bom apoio adminis-
trativo, a eficincia e a eficácia dos trabalhos da Assem-
blia, para serem alcançados, dependem de chefias cornpeten -
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tes, estas sero competentes. E as chefias que no forem
competentes serão treinadas no sentido da competência. É uma
questão de definição política. Cornpetncia e organização
são definiçes políticas. No existem por acaso.

Sabem os senhores que muitas vezes a competncia se tor

na inconveniente. É uma questão de decisão.
O que vemos hoje, na administração federal, com urna s-

rie de escândalos, é algo comum e normal ao tipo de poder
que e exercido no país. Esse tipo de competncia, entre as-
pas, faz parte da natureza de um poder. No dia em que a po-
lÍtica e o poder do pais estiverem orientados por outros as-
pectos, a administração mudara. Então, isso e como pode ser.

Tenho visto e vivido uma sárie de situaçes ate curio-
sas. Tenho visto pessoas competentes serem inconvenientes
porque são competentes. Quando a t6nica é ser incompetente,
há que ser incompetente. Isso vale para uma Assembléia, pá
rã uma empresa pública e para urna empresa privada. Em toda
organização existe quem manda e existe quem obedece. É uma
questão de decisão polÍtica. Quando a competncia for poli-
ticamente importante, ela será exigida e, quando no encon-
trada, será orientada.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Ontem e hoje ouvimos sobre a necessidade de maior parti

cipaço de todos,em vários n{veis, para a eficácia de traba-
lho desenvolvido na Casa. O senhor no acha utópico urna pro
posta de trabalho participativo aqui na Casa em que enxergo,
por exemplo, grupos de trabalho reunindo pessoas de vários es
cal6es, Deputados, Diretores, Chefes e Funcionários, buscan-
do soluç6es para quest6es afetas às suas áreas de atuaç.o?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Volto a dizer que e importante compreender a natureza

da Casa. É importante atentar para o fato de que a Assem-
hlia Legislativa não é um clube de futebol, não e uma asso-
ciação de moradores, não uma fbrica, não uma Delegacia
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de Polícia. É uma Casa política. O produto da Assembléia é
político, é a e1aboraço de leis e leis so elaboradas por
políticos. Essa colocação d, antes, um aspecto um pouco
sério na medida em que se pode extrapolar um pouco e imagi-
nar que teríamos pessoas sérias, pessoas que seriam guinda-
das a posição de elaborar leis sem nenhuma preocupaç.o so-
cial ou popular. Seria buscar atender aos reclanes maiores

da sociedade. Com os parlamentares binicos se pretendeu is

Só. É preciso que se vá com muito cuidado. É próprio da na
tureza política o entendimento, a articulação de interesses.

O processo democrático é isso: é conturbado, é complexc
por isso é difícil. É preciso estar atento para a natureza
geral das coisas. Vivemos esse período onde se tinha a pre-
tensão de se fazer as coisas sem influncia po!ltica.

Quando se criou o Poder Legislativo, a chamada represen
tação popular, foi pensando que todo o segnento da população
deveria ter voz e votos, ou seja, se fazer representar. En-
tretanto, cada povo tem a sua característica, a sua peculia-
ridade,e mais, não criamos isto, importamos isto. É assunto
sério em termos de cultura brasileira que seria outro tema a
desenvolver. Pensar no mundo ideal é muito perigoso. Reco-
mendo a pensar a partir da nossa realidade, a partir do que
existe. Vamos trabalhar com o que temos. Vamos fazer con-
forme é possível. Todos os senhores têm ouvido falar na fan
téstica divida externa. Mas por quê? Porque achamos que
para resolver o problema de transportes, tÍnhamos que ter me
tr6. Então, foi-se à França buscar "kriow-how" do metr. E
isto custa dinheiro. Achamos que,na medida em que não pode-
riamos importar veículos, deveríamos trazer técnicos para cé.
É ai uma questão que não é do campo dos senhores mas é ques-
tão de tecnologia.

Mas, é também uma questão de buscar soluçes que sejam
adaptadas, à nossa realidade, porque, do contrário, vamos fi
car sempre buscando o ideal e o que há de melhor no mundo. O
pagamento também vai ser um problema, porque há preços finan
ceiros e preços políticos.

Quero saber se vocês estão entendo as minhas respostas,



porque este é o meu objetivo.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:

A Casa polÍtica e cada Gabinete negana organização for-
mal, porque cada um tem seu critério. O senhor teria me-
canismos que evitassem que a política desvirtuasse a organi-
zação formal?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:

A polÍtica jamais desvirtua a organização formal. Na
verdade, a política imprime a sua diretriz porque não se po-
de admitir que a política não queira contar com o apoio ad-
ministrativo que ela criou para isto. Imaginem que a polÍti
ca da Casa não quisesse ter transporte, não quisesse ter a
reprodução de documentos, não quisesse ter o auxilio de pes-
soal ou material. Seria um absurdo. O que ocorre é que es-
ta necessidade existe com uma outra orientação. Na medida
em que o político cumpre um mandato de representação popular,
o conjunto da Casa reflete esta tendência e a administração
segue o que fica estabelecido. Então, se num dado momento
podemos imaginar a administração da Assembléia mais eficieri-
te e mais competente é porque se trata de uma orientação p0-
l{tica. Se, num dado momento, acharmos que a organização re-
grediu é porque o padrão do desempenho administrativo existen
te é aquele que o grupo político pretende. É préprio da na-
tureza da Casa a mudança de orientação. Esta racionalidade,
esta competência, esta administração, não pode existir, por-
que o comando da Assembléia é político. Em um dado momento
de turbulência social, o funcionário fica atSnito com certas
decis6es. São pessoas que vêm para a Assembléia e não têm
aquele verniz de informação, de erudição. Muita gente diz
que hoje não temos tribunos como há quarenta anos atrás. Mas,
mudou a época e os grandes tribunos do passado representavam
determinados segmentos da população que hoje tm a sua impor
tncia social contestada. Então, os outros segmentos que a-
tá então estavam marginalizados, agora começam a encaminhar
seus representantes. O corpo administrativo tem que aceitar
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este fato, á o papel dele. O funcionário á um empregado do

Legislativo.
Não concordando com isto, á lamentável, mas que procure

outro emprego. E o mercado de trabalho não está nada fácil.
Imagine, um sujeito que seja tácnico de um clube de fu-

tebol. Ele fica numa situação terrível: quando o clube ga-
nha, está tudo átimo, vâm os abraços, tapinhas nas costas, o
pagamento á em dla;se perde, desaparece todo mundo, salário
atrasa. Que á que ele vai dizer? Vai dizer da incompetân -
cia dos dirigentes? Não. Os dirigentes são eleitos, em prin
clpio pelo quadro social. Trata-se de una conjuntura poilti
ca. O técnico á um empregado do clube. Quando este ganha
átimo. Quando perde, rua.

Existe uma racionalidade, um problema administrativo no
clube de futebol. Há outro padrão administrativo no clube
do bairro; outro padrão na empresa familiar pequena, outro
padrão na empresa multinacional e outro padrão administrati-
vo na Assembléia Legislativa.

São caracter{sticas. A competância á histórica, conjun
tural, de circunstância. O que hoje á bom, o que hoje á con-
siderado bem feito, amanhã pode ser considerado inconvenien-
te. O funcionário deve cumprir, aquilo que politicamente for
estabelecido.

Isso depende do conjunto poli I j c;. A orientação á do
conjunto, pois este representa o pe inlo da sociedade. Há
dácadas atrás, um Partido, hoje extinto, a UM, pretendia o
voto de qualidade. Assim, o bacharel teria um voto com peso
quatro; o general, um voto com peso oito ou quinze; o operá-
rio, um voto com peso um. Com isto se pretendia o quâ? A
elitização da representação popular. Provavelmente, nesta
Assembláia, o funcionário devia ser poliglota, superdotado,
para poder atender a esses gânios. Isso era o que se preten
dia, mas não foi adiante. Hoje existe um Colágio Eleitoral,
em que há pessoas que votam por trás, por cinco outras. Pre
tende-se una excelância política.

Hoje, temos no Congresso Nacional, figuras que são cari
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catas. Mas essa caricatura, na verdade, é um engano, porque
se trata de pessoas que representam segmentos da população
antes marginalizados. Se algo está errado o sistema de re
presentaço, n.o os que foram eleitos. É muito importante
perceber essa sutileza.

Existe um ditado que cabe perfeitamente nesta situação.
É um ditado muito duro de se ouvir e diz o seguinte: "Manda
quem pode, obedece quem tem ju{zo." O funcionrio tem de
atender. Mudou a política, se ele acha que foi para melhor,
timo. Se ele acha que mudou para pior, 6timo também.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:

O lucro da entidade pública, a meu ver, esta em alcan -

çar bom desempenho de seus objetivos ao menor tempo e custo
possíveis.

Como o senhor faria para que boas idéias, à s vezes sur
gidas dos funcionrios de níveis mais baixos e que visam agi
lizar ou racionalizar esforços, possam se concretizar com ra
pidez, sem ferir a hierarquia da organização formal?

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
É um procedimento que a administraço pode criar. Isto

em termos muito genricos, e, a n{vel de exemplo, o que
alguns participantes contestaram como sendo a idéia do pro-
cesso participativo. Existem, hoje, técnicas administrati -
vas que se pautam fundamentalmente pela consideração das opi
ni6es dos funcionários mais humildes.

Se n6s tratarmos, por exemplo, do problema da manuten -
ço de maquinas, e possivel que o operário, que o encarrega-
do daquela manutenç.o tenha, ao longo dos seus inneros dias
e anos de trabalho, descoberto medidas e processos que a che
fia, distante ou novata, n.o conhece ou no teve a oportuni-
dade de imaginar. Então, resta a esta chefia ouvir, mas no
ouvir mecanicamente, ouvir discricionariamente. H varias
maneiras de ouvir. Existe uma maneira de ouvir segundo a
qual permite-se que a pessoa fale, s que no se escuta. Is
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to é uma maneira autoritária de ouvir. Existe una maneira
de ouvir segundo a qual se ouve a pessoa com a intenção de
contestar propostas. É una outra forma de ouvir. Ha una ou
tra, ainda, segundo a qual se ouve com a preocupação de cori
tar com a contribuição. E muitas vezes atépermitindo que
apesar da discordncia da chefia, seja feita a experincia.

Os exemplos, os fatos que mencionei em torno do sucesso
do Japão, estio baseados nisto: particularmente neste ouvir,
neste ouvir quem faz. E, mais, isto n.o é privilegio do Ja-
pão. As principais empresas norte-americanas estão adminis-
trando com a orientação de ouvir. São os grupos de trabalho
para resolver problemas. Juntos, o operário, o serventuário,
a chefia, os n{veis mais diversos participam, todos em comum,
de um dado problema, cada um com um papel bem estruturado.

Vamos imaginar o quadro da Comisso. A Comissão pode
envolver quem compra material, quem mantêm equipamentos, po-
de envolver quem processa e quem distribui. São pessoas in-
teiramente diferentes. Se houver um problema essas pessoas
podem e devem formar um grupo de trabalho para discutir uma
hiptese de solução que o grupo estabeleceu. Na prática é is
to que modernamente se faz e hoje não estamos mais na época
da chefia que determina o que deve ser feito, passando um a-
testado de incompetncia para o subordinado e de genial idade
para ela mesma. Hoje, a boa orientação recomenda que se per
gunte o que é melhor, o que deve ser feito, o que pode ser
feito. A decisão evidentemente é política. Vejam também: há
política numa Assembléia Legislativa - política de partidos-
e nas empresas quem manda diz se aquilo e posslvel ou não.

Então, os grupos de trabalho, compostos de pessoas da
mesma seção, de várias seçGes, dos diversos departamentos
de funç6es e cargos diferentes, são hoje a orientação mais
recomendada no sentido de procurar solução para um problema
definido.

É a maneira de responder à pergunta. Incorporar as con
tribuiç6es dos funcionários mais simples. Muitas vezes, as
grandes soluç6es não vm dos chefes, não vm do Diretor, não
vm do Bacharel, vm do funcionário humilde que tem a vivn-
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cia, que tem o trato cotidiano com aquele tipo de situação. A

questão de controle de qualidade, t isto, em essncia. Um
grupo de operários que se reuniu para tentar melhorar o fun-
cionamento de uma máquina. E há empresas que, inclusive remu
neram, como comissão, parte dos lucros obtidos com a nova

idéia.

O SR. PRESIDENTE DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES:
Desculpe-me interromper. Mas, eu faço esta interfern-

cia para testemunhar a respeito do funcionário mais humilde
da empresa, no sentido de melhorar o serviço, para alcançar
melhores resultados. Tive oportunidade de fazer estágio na
Cia. Sidenrgica Nacional, que tinha mecanismo aberto a suges
tes. O funcionário que tinha uma sugestão o fazia por escri
to e a colocava numa caixinha. Aps serem colocadas, as su-
gestes eram analisadas pelas chefias, com prâmios e gratifi-
caçes, como disse o Dr. Luiz Antônio. Isto á fundamental:
criar um mecanismo de participação do funcionário para simpli
ficar o trabalho, melhorar a produtividade e para transformar
a funç.o de maneira penosa, em mais agradável. Esse mecanis-
mo á utilizado em muitos lugares e na Cia. Siderúrgica Nacio-
nal um indivIduo criou um procedimento para duplicar a produ-
ço e ficou rico com isso. A empresa tem interesse e estimu-
la o funcionario.

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Esta observação, inclusive, válida como foi, permite uma

digressão a mais. Há empresas, grandes empresas, que adotam
as contribuiç6es dos empregados em grupos de trabalho, para
política de promoçao. En'i vez do sistema tradicional do chefe
de dar nota para o funcionário, coisa mecânica, aquela á diná
mica, em termos de avaliação de desempenho do grupo e seus in
divlduos. Notem como muda radical e drasticamente a adminis-
tração. Hoje á fundamental que se ouça quem faz. O ouvir das
bases to conhecidos nos meios políticos, hoje, á adotado nos
meios administrativos. Ouvir o contínuo, o datil6grafo, o es
criturário, o guarda, o porteiro. Ouvir. É muito mais facil
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administrar ouvindo. É muito mais agradável acertar com una
porção de gente, que errar sozinho. A orientação atual, a
moderna orientação administrativa, á claro que existem diver
sas correntes, mas as correntes mais atuais, est.o empenha-
das na participação do funcionário no processo administrati-
vo e decisório até certo nível. Notem bem, a decisão á sem-
pre pol{tica, em qualquer lugar. Se, num clube, o empregado
da Tesouraria achar que á muito mais interessante cobrar as
taxas mensalmente e no anualmente, o Diretor, o Presidente,
vão manifestar-se se á conveniente ou não. Ele vai pensar:
importuna o funcionário,mas vai custar quanto para mim a co-
brança feita em Banco? É uma decisão política.

Assim, também na Assembléia , á possível se fazer esta
tentativa. Isto estaria de acordo com as normas do Tribunal
de Contas, ou não? Posso processar compras dessa maneira, a
legislação me obriga a fazer a concorrância pública ou no ?
Isto está dentro da faixa, atende aos interesses políticos
hoje vigentes nesta Casa? So as decises.

A participação, o ouvir quem faz e, principalmente, o
mais humilde, á hoje fundamental.

O SR. JOSÉ GAMA DIAS:

Apenas para complementar, gostaríamos de dizer aos cole
gás que, ao final do curso, vamos distribuir questionários
que serão respondidos por todos e analisados pela Comissão e,
posteriormente, serão levadas à Administração e à Mesa da As
sembláia, todas as sugest6es dos participantes.

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:
Vejam os senhores um exemplo concreto do início de um

processo participativo.

COORDENAÇÃO DE DEBATES:

Concluindo, porque o nosso tempo já está esgotado, gos
tarja de dizer aos colegas que ainda temos uma pergunta, com
a qual poderíamos encerrar esta reunião.
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"O apelo para a maior participação devera vir da cúpula
ou das bases?"

Peço licença ao Dr. Luiz para dizer que, neste momento
possível uma maior participaço. Esta maior participação de

pende do início de um trabalho de reunião de forças, de corsen
so, de conscientizaço e é justamente esta a proposta do tra
balho da Comissao de Recursos Humanos, no momento em que en-
traremos na segunda etapa, executando os cursos. E havendo
nesta primeira etapa, uma conscientizaçao das bases, de nc5s
funcionários, e uma sensibilidade d r rpula da administração
desta Casa, o que já esta ocorrendo,	xatarnente este o mo-
mento de iniciarmos o processo de maior participaço.

O SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SOARES:

Concordo plenamente com a sua opinião. Mais uma vez, di
go que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais vive hoje um
momento áureo. No momento áureo por sua posiç.o poiltica
mas um momento aureo em termos de administração,	medida em
que ela manifestou sensibilidade no sentido de aprimoramento
do apoio administrativo. O grupo de trabalho foi criado para
cumprir este objetivo, inicia suas atividades com um processo
de ouvir para orientar suas atividades. Acho que os senhores
devem aproveitar por todos os meios e modos esta oportunidade
de manifestar opini6es, apresentar sugestes e fazer criticas,
porque este é o momento de mudar, em termos de administração,
de mudar para melhor, como é o propsito da Portaria 201.

Entendo que este momento sintoniza-se com a preocupação
nacional de alterar o momento político do pais. Ura coisa é
o n{vel poiltico maior, outra é um nível operacional concre-
to, menor. Mas, entendo que este é o exercÍcio da contribui-
ção. Contribuir no trabalho é também uma instncia de contri
buiço da cidadania.

Foi um prazer estar com os senhores e eu me coloco à sua
disposição para qualquer contribuição que venha a ser de inte
resse dos senhores, da Comissão de Recursos Humanos, da Dire-
toria Geral e da Diretoria da Casa.	(Palmas)
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COORDENAÇÃO DE DEBATES:
Colegas, no & sempre possível responder a todas as per

guntas que nos são formuladas, porque o tempo é curto. Esta
mos satisfeitos com o grande niero de perguntas, que é si-
nal de interesse e participação dos senhores. Estamos guar-
dando-as para estudos e depois trabalharemos nossa proposta
de atuação, também com este material. As perguntas so mui-
to importantes.

O SR. PRESIDENTE(DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES):
A Presidncia gostaria de agradecer a presença do lir.

Luiz Ant6nio Alves Soares.
Confesso que foi para mim una agradvel surpresa poder

estar aqui e ouvir conceitos de profundidade externados com
clareza, principalmente no que esclarece a respeito do apa-
rente conflito entre função política e a funço administrati
va. Achei Interessantes algumas colocações, principalmente quan
do se disse que a atividade política desorganiza a atividade
fonnal, quando na verdade, a atividade forïnal, na Assemblia
Legislativa, existe em fuçc	vil.:	1 i i
interpretação excelente.

	

Gostei também de out ra porr-ita - fl	ITn tarn co 1

isto - quando o Dr. Luiz Ant6nio foi questionado a respeito
da mudança e rotatividade possível do parlamentar. Na verda-
de, esta a realidade: o parlamentar, de quatro em quatro a
rios, coloca a corda no pescoço e a outra ponta na m.o do
eleitor. Essa mudança exige dos funcionrios a compreensão
desses mecanismos que interferem por ocasião das eieiç6es.

Outra questão que gostaria de ressaltar aquela em que
o Dr. Luiz Ant8nio coloca o angelismo poi{tico. As coisas
deveriam ser colocadas no topo, no patamar ideal, esquecendo
se às vezes das pessoas. Esse raciocÍnio e, na política
chamado angelisrno político, quando na realidade lidamos com
pessoas, administramos conflitos, convenincias e interesses
em funço do pari amen Lo.

Agradeço a presença e as palavras do Dr. Luiz Ant6nio
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Alves Soares, e espero que tenha sido produtiva, para todos
nas, esta brilhante confernct.

Esta encerrada a Reunido.
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O SR. DIRETOR GERAL - DR. JOSÉ GAMA DIAS -
Bom dia para todos.
Declaro aberto os nossos trabalhos e convido, para compo

rem a Mesa, o conferencista de hoje, Dr. Ettore da Costa Pe-
reira; a Sra. Terezinha do Menino Jesus Cançado, Diretora do
Pessoal; o Sr. Deputado Euclides Cintra e mais algum deputado
que esteja presente.

Antes de dar a palavra ao Dr. Ettore da Costa Pereira,
faremos um breve relato de seu curriculum:

Formado pela Escola Brasileira de Administração Pública
da Fundação Geti:ilio Vargas. Especialista em Recursos Humanos
pela Universidade San Diego - USA. Especialista em Desenvol-
vimento Organizacional pela O.D.A. International INC.. Criou
o Departamento Central e Regionais de Recursos Humanos na Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, onde exerceu o car
go de Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Telerj- Te
iecomunicaç6es do Rio de Janeiro e responsvel pelo Controle
de Material do INPS. Realizou trabalhos de Consultoria para
a TOPER - Assessoria e Consultoria de Empresa Ltda. Nas reas
de magistério, exerceu funçes na Escola de Serviço Público
do Estado da Guanabara, Instituto de Assistência aos Servido-
res do Estado da Guanabara, Instituto de Gerontologia, Facul-
dades Integradas, Estcio de S, Sociedade Universitária de
Ensino Superior e Cultura - SUESC, Instituto de Desenvolvimen
to de Recursos Humanos do Direito Federal e Curso Especial de
Aperfeiçoamento em Administração Pública. Pronunciou inúme-
ras conferencias e tem diversos trabalhos publicados.

Com satisfação passamos a palavra ao Dr. Ettore da Cos-
ta Pereira.

Confernc ia

O SR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
Inicialmente queria dizer da grande satisfação que tenho

em participar de um evento como este. Em termos de Legislati
vo, este trabalho é bastante louvvel. Para vocs terem uma
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idéia, no Senado Federal, temos um Centro Gráfico que é muito
importante para o Senado; temos um Centro de Processamento de
Dados que é também muito importante, mas n.o temos um Centro
de Recursos Humanos. Daí a importância deste evento. Recur-
sos Humanos esto voltados para o homem dentro da organizaçxi
Acho que esta iniciativa da Assembléia de Minas é muito impor
tante e quero dar os parabéns à Assembléia e aos organizado-
res desta promoção.

Gostaria de colocar aos senhores que a nossa época é ca-
racterizada por uma velocidade acelerada do processo de mudan
ça, quer no campo tecnológico, quer no campo dos valores so-
ciais. Essas mudanças tem-se constitu{do em um constante de-
safio às organizaç6es, que devem dar tina resposta adequada pá
ra no comprometerem a sua 3obrevivncia organizacional e o
seu sucesso organizacional. As organizaç6es tm utilizado es
tratgias diferentes de mudanças e as principais so: a es-
tratgia evolutiva revolucionária e a estratégia sistemática
e educacional, que ncEs denominamos de desenvolvimento organi-
zacional.

A estratégia evolutiva é reativa e lenta, à medida em
que há uma transfonnaço social, a organizaço vai introduziri
do pequenas mudanças para adequar ao contexto externo. A cri-
tica que se estabelece a esta estratégia de mudança é que a
lentido compromete o prtprio processo de mudança e a sobrevi
vncia da organização.

Já a estratégia revolucionária, embora reativa, é rápida
e intempestiva. A organizaço muda estruturas, sem ouvir, sem
solicitar a participação daqueles que so afetados pela mudan
ça e muitas vezes ela transfere, pune, demite pessoas, mas
incrementa a mudança a curto prazo. A crítica que se faz a
esta estratégia é que, embora ela consiga resultados a curto
prazo, compromete de tal forma os seus recursos humanos que a
médio e longo prazo vem a cciiiprcnieter a sua sobrevivncia or-
ganizacional. Para o surgimento de desenvolvimento organiza-
cional, foi necessário o desenvolvimento da teoria administra
tiva e as contribuiç6es das cincias sociais, principalmente
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da Psicologia.
A primeira fase de deserivolvirnent ' organi zacional foi ca

racterizada pela influncia da Psicologia. Então o desenvol-
vimento organizacional, na sua primeira etapa, está voltado
portanto para o sistema social, isto é, para as atitudes e
comportamento das pessoas dentro da organização.

Uma segunda etapa: a pr5pria administração dá contribui
çes também significativas ao desenvolvimento organizacional.

O desenvolvimento organizacional muda a sua nfase do sistema
social para o sistema sacio-técnico, isto é, além das preocu-
paç6es com o comportamento, atitudes, motivação, integraç.o
do homem dentro da organização, o desenvolvimento organizacio
nal, passa a se preocupar tambem, com as técnicas administra
tivas e com os resultados organizacionais.

Numa terceira etapa, o desenvolvimento organizacional re
cebeu influência da sociologia e abriu seu leque de interesse.
Passa a se preocupar com o sistema sacio-técnico aberto, isto
é, além da preocupação com o comportamento, atitudes na orga-
nização, com as técnicas administrativas, com os resultados
organizacionais, o desenvolvimento organizacional passa a se
preocupar com o contexto sócio-cultural, onde está inserida a
organização. E, na realidade, o aspecto cultural é de grande
importância para a organizaçao.

Uma organizaço brasileira é totalmente diferente de uma
organização americana, porque o nosso contexto sacio-cultural
é diferente. Mas os valores e crenças em desenvolvimento or-
ganizacional continuam os mesmos. Então, nós veremos inicial
mente, os valores e crenças do desenvolvimento organizacional,
apenas para dar urna informação aos senhores, sobre quais os
seus processos, qual a tecnologia do desenvolvimento organiza
c ional usado para fazer una mudança organizacional, para
transformar urna organização de onde ela está para onde ela

quer estar.
Vamos nos prender basicamente a isto e vamos nos pren-

der mais no aspecto mais tecnológico, que é mais prático, mais
voltado para a implementação, mas daremos informação aos se-
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nhores sobre as crenças, filosofias, os processos, etc..
Ento vamos ver quais so essas crenças, esses valores

que existem em Desenvolvimento Organizacional.
N5s veremos crenças bsicas mantidas através dos tempos:
1 - O homem, em sua grande maioria, tem potencial e se a

organização der oportunidade ele dar colaboração importantis
sima a organização.

É um valor oposto ao valor tradicional, que dividiu o ho
mem em dois tipos: 1) os que pertenceram a elite, que nasce-
ram com caracter{sticas de liderança; 2) os que nasceram sem
essas características, nasceram para obedecer. I sso é um va-
lor tradicional, mas hoje, acredita-se que grande parte das
pessoas tm potencial. Se a organizaç.o der condiç6es, elas
vão dar contribuiç6es signiicativas.

II - A administraço participativa genulna tende a con-
tribuir para o crescimento do homem e rara o desenvolvimento
da organização.

O processo participativo cria e facilita uma criativida
de na organização. Em vez de urna elite organizacional que to
ma posslveis grandes decis6es, essa elite utiliza a competn-
cia existente dentro da Casa. Um indivíduo no posto de che-
fia, que vai decidir, no tem, muitas vezes, competência para
decidir sozinho. Mas se as pessoas que fazem parte da hierar
quia utilizam a participação das pessoas que tgm competncia
dentro da organizaçao, o resultado é a melhor qualidade do
processo decisório.

III - O consenso deve ser procurado intensamente e as or
ganizaç6es esto muitas vezes numa ênfase de ganha/perde: eu
quero ganhar e você vai perder. E com isso ns chegamos ao
perde/perde; e perco hoje podendo ganhar amanha. E o ganhai
ganha fica comprometido em termos de organização. Quando eu
tenho urna ideia,e quero que ela prevaleça, vou joga-la para
que outros contribuam e possamos chegar a um resultado melhor.

IV - A abertura atitudinal e caTiportamental em direção
ao outro, seja chefe, subordinado ou colateral é indispens-
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vel para se atingir um processo de comunicaç6es saudveis. Na
realidade, a abertura processo importante dentro das organi
zaçes. O que abertura? É estar aberto para a critica;

n.o s5 estar aberto, mas propor que as pessoas nos critiquem.
Quando falam de nos na sociedade, nos no estamos presentes e
no temos oportunidade de aprender. Quando ns mesmos procu-
ramos a critica, essa crítica surge como subsidio ao nosso
crescimento, ao nosso desenvolvimento profissional e tambm
individual. E no só ouvir as pessoas, mas também colocar a
critica ao outro, dizer o que estamos pensando.

0 processo de abertura tem duas dimensoes: uma e ouvir e
ouvir no e escutar. É importante ouvir, mas também, e muito
importante ter a coragem de colocar com outro o que pensamos.

V - ''Amor-Verdade", um binmio indispensvel para se

atingir iin processo de comunicaço gratificante.
E amor no sentido genérico da palavra. É o respeito pe-

lo outro, pela dignidade do outro. Vamos colocar o amor com
a verdade para contribuir para que o outro possa crescer. In-
felizmente este no é o binSmio que predomina. Nas organiza-
ç6es predomina o bin6rnio verdade/desamor, ou mentira/desamor.
Se o funcionário erra, o chefe chega e diz: seu trabalho esta
errado, você nio sabe fazer nada. É uma verdade, mas desa-
mor. Ele esta humilhando o funcionário. Ou o chefe tem a se
guinte postura: chega para outra pessoa e diz que o trabalho
esta péssimo, mas que no vai dizer para ele, porque vai fi-
car magoado. Na realidade, n.o é o outro que no tem condi-
ç6es de ouvir a verdade, mas e ele, o "chefe", que no tem a
coragem de dizer a verdade.

Vamos analisar o trabalho e seus efeitos e colocar com o
outro para que ele possa crescer e desenvolver. Esse binmio
sofrido, pois duro dizer a verdade, e é duro para o outro

ouvir. Mas, s6 dizendo a verdade que podemos conseguir que
o outro cresça. É doloroso, mas no tem alternativa. É essa
a relação que deveria existir entre amigos, entre pais e fi-
lhos, entre marido e mulher, entre namorados. Um casal que
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realmente atua no bin&nio mentira/verdade, vai perdendo a
perspectiva do outro e no contribui para o seu crescimento.
Vo se afastando. Os casais que vivem 19 anos juntos e nao
conseguem praticar o binômio amor/verdade, não conseguem cres
cer. É duro dizer para quem ama: você tem este defeito, isto
está errado, mas não tem outra alternativa.

VI - Estas crenças e vaiares em desenvolvimento organiza
dona!, não são apenas organizacionais, mas também existenci-
ais. O que ocorre é que acabamos incorporando estas crenças
e, ao invés de utilizá-las no mbi to organizacional, vamos
utilizá-las na vida diária. E o importante é o nosso compro-
metimento com estes valores.

VII - A integração entre as necessidades de crescimen-
to e desenvolvimento do homem com os objetivos da organiza
ção leva à excelência organizacional. A excelência organiza
donal é atingida na medida em que a organização consegue
compatibilizar as necessidades que o homem tem de crescer e
desenvolver, com os objetivos da organizaço.

Fora disto, dificilmente conseguiremos a excelência or
ganizacional. Então, basicamente, são estas as crenças e va-
lores, em desenvolvimento organizacional.

Em termos de processo são dois os usados em desenvolvi
mento organizacional, o estruturado, que são pacotes, e o
diagn5stico.

Estes pacotes são fabricados nos Estados Unidos e vêm
para os pa{ses em desenvolvimento. O pressuposto é que eles
são válidos, em qualquer contexto sacio-cultural, o que não
é verdade. No Brasil nE,s estamos usando pacotes, pagando ro-
yalties sem resultado. É como se fosse um médico que, sem
fazer diagnstico, mandasse o cliente tomar remédios. Na ver
dade, você pode estar sofrendo apenas dos rins ou da gargan-
ta.

Já no processo de diagnóstico, procuramos saber quais
são os problemas da organização. O processo diagnostico vai
orientar todo o processo de intervenção, em desenvolvimento
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organizacional. Vai orientar todas as açes que fizermos pa
ra transformar a organizaç.o daquilo que é, para aquilo que
deve ser. Isto é o que chamamos de intervenção.

Se o processo é de diagnóstico, a primeira coisa que fa-
zemos é o diagnóstico em si. Em desenvolvimento organizacio-
nal, a consultoria é de processo, no de produto. No vai fa
zer o trabalho do cliente, mas auxiliar o cliente a fazer o
seu trabalho. Na realidade, a consultoria tradicional do pro
duto faz o diagnóstico e prescreve o que se deve fazer. A or
ganii1ço no fica comprometida com o processo. Já em desen-
volvimento organizacional, se procura dar ao cliente os ins-
trumentos para que ele faça o seu próprio diagnóstico, fican-
do comprometido com o processo.

Em termos de filosofia adotada temos: a idealista, a si-
tuacional e a dialética.

A idealista acredita que temos um estilo gerendia] ideal.
Esse estilo é válido em qualquer contexto sócio-cultural.

A gerencial, situacional, acredita que o estilo de gerfl
cia vai, depender da situação, isto é, se se trata de urna fá-
brica, de um clube recreativo, etc..

A dialética é urna integraç.o das duas correntes. Consi-
derando a idealista como tese e a situacional como antltese.
A dialética é uma sÍntese.

Vou dar uma idéia parcial da dialética. Esta filosofia
acredita que a atitude do gerente deve ser ideal. Deve ser
una atitude voltada para as pessoas e para a produção. Mas,
quanto ao comportamento específico, isto vai depender do nI
vel de maturidade da equipe. Ele é ideal em atitudes, mas é
situacional em termos de comportamento organizacional. Se te
nho um subordinado com alta maturidade técnica e alta maturi
dade cornportamental, dou corda longa a esse subordinado. Se
tenho um subordinado imaturo tecn i 'nte, tenho de estar
mais perto dele. Se ele tem imaturidade cornportamental, mas
maturidade técnica, eu me preocupo mais com a pessoa. Ele sa
be fazer nos pr-azo estabelecidos, mas no tem maturidade. En
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Lao e preciso estar, junto dele, não para oprimi-lo, mas para

fazer com que ele possa crescer. Este seria o estilo dialáti

co.
Vamos tratar agora dos objetivos do desenvolvimento orga

nizacional, no modelo terico, suas fases e vamos entrar
mais na tecnologia do desenvolvimento organizacional. Quais
os objetivos do desenvolvimento organizacional, o modelo te-

rico e as fases?

DESI.NVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Objetivos
Identificar problemas reais da organização.

(considerada como um sistema scio-tcnico aberto)

Fazer corri que os esforços organizacionais formais
e informais atuem no sentido de resolva-los.

Contribuir para uma maior eficácia organizacional
atravás da maximização dos pontos

fortes e eliminação dos pontos fracos.

Quando entramos na identificação dos problemas reais, po
demos considerar o problema scio-tcni.co  aberto. Vamos dizer
que faremos uma intervenção no estamento burocrático da Assem
blia Legislativa. Temos o estamento burocrático e o políti-
co. Vamos fazer tina mudança no desenvolvimento organizacional,
no estamento burocrático. Não quero dizer burocracia no senti
do mais comum da palavra, de eaperramento, de papelrio, não
estou colocando estamento burocrático no sentido do veberia
no. Estou considerando o estamento burocrático dentro da As-
semblia Legislativa, apenas para distinguir do estamento po-
l{tico.

Vamos fazer uma modificação rio estamento burocrático e
vamos ver os seus aspectos sociais, quais OS problemas que te
mos em termos de comportamento, de atitude, de motivação de
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conflitos inter-pessoais, inter-grupais, enfim, o que existe

em tenros do sistema social no estamento burocrático da Assem
blia. A partir da]: podemos fazer um trabalho em cima disso.
Depois vamos ver o sistema técnico, quais os problemas em ter
mos de tecnologia, se temos os conhecimentos necessários, se
o estamento burocrático conhece exatamente a tcnica legisla-
tiva, as técnicas para executar seu próprio trabalho, se tem
os componentes técnicos, o material e equipamentos necessári-
os para realizar o seu trabalho. Então, vamos trabalhar nes-
sa linha scio-tcnica. Vamos Trabalhar também no sentido do
outro estamento, que e o político. E importante esclarecer
que o estamento burocrático existe em função do estamento p0-
l{tico. Qual a missão do estamento burocrático? O estamento
político e quem estabelece a missão do estamento burocrático,
ou seja, o estamento burocrático vai estabelecer os objetivos
para atender às misses definidas pelo estamento político.

Vamos fazer li anos de existncia do PRODASEN e nos pri-
meiros sete anos estivemos, de certa forma, equivocados. Esta
belecemos os objetivos sem buscar no estamento político quais
os seus interesses. Os objetivos eram os de modernização do
Senado Federal, mas em termos de modernizar os processos, o
pessoal, material e as finanças. Resolvemos buscar no esta-
mento político o que realmente queriam de ns. O estamento
político respondeu que queriam apoio ao trabalho parlamentar
e a modernização dos gabinetes. A missão do PRODASEN modifi-
cou-se, ao invés de estar voltada para o estamento burocráti-
co, voltou-se para o estamento político. Está sendo promovi-
da a modernização dos Gabinetes dos Senadores, levando o que

necessário para o desempenho parlamentar, os endereçamentos,
as infonnaç6es sociais, econ&nicas, a modernização de sua Se-
cretaria. A missão mudou.

Assistimos a una mudança no Senado. Quando a nossa mis-
são era burocrática, nenhum Senador ia ao PRODASEN. Hoje eles
estão lá solicitando contribuição.

Através do diagnóstico, vamos ver quais os pontos fracos
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que temos e vamos tentar eliminá-los. E os pontos fortes va-
mos usa-los dentro da organização para atingir os objetivos
do desenvolvimento organizacional. Este é um modelo terico
que utilizamos com Consultores, mas adaptamos para cada orga
nizaçao em que trabalhamos. Este modelo nos orientara para
fazermos o diastico, a int,ervenço e avaliação desse pro~
cesso de mudança. Considerando a organizaço como sistema, o
dividimos em alguns subsistemas:

SISTEMAS

TAREFAS

Tarefas e sub tarefas
executadas pela gerência.
empregados - produto final

ESTRUTURA

Subdivisão de organizaç.o,
regras, normas, comunicaçao,
autoridade, planejamento,

coordenaço, controle, tomada
de decisão e fluxo

de trabalho.

TECNOLOGIA

Instrumentos
Máquinas

Processamentos
Procedimentos

Método e conhecimento técnico.

COMPORTAMENTO

Habilidade, capacidade
filosofia, estilo
gerencial e estilo
comportamental dos
membros da equipe.

RESULTADOS

Quanto s tarefas -
Esto executadas adequadamente? Quais s.o os pontos que

sero precisos modificar? Em termos de estrutura: a subdivi
s.o organizacional, regras, normas, comunico, planejamento,
coordenação, controle, tomada de decisão, fluxo de trabalho.
Deve-se fazer uma mudança estrutural ou não? As nossas nor-
mas tem-nos ajudado na consecuço dos objetivos? O que tem
ocorrido na administração? Muitas vezes as normas emperram,
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dificultam, impedem a consecução dos objetivos. A autoridade
está sendo executada para facilitar a organização? Existe pia
nejamento adequado, controle, coordenação? Existe um controle
rígido que impeça a equipe de crescer? Que tipo de controle
nos temos? As tomadas de decises estão sendo adequadas den-
tro da Casa?

Quanto à tecnologia -
Quem possui os conhecimentos no Legislativo? As pessoas

que tem conhecimentos técnicos estão sendo solicitadas pela
hierarquia para cooperar na decisão? Muitas vezes o chefe não
detém a competência para decidir, mas não é necessariamente
com o seu conhecimento que irá decidir, ele contará com um au
xiliar que tem esta competência para auxiliá-lo na decisão.
Ele é apenas o catalizador de competência. É necessário que
as decises não sejam tomadas apenas pelas pessoas que estc
em hierarquia decisria mas que seja tomada com a participa-
ção das pessoas que têm competência técnica.

Quanto ao comportamento -
O comportamento dentro da Casa está adequado? As pessoas

estão comprometidas cern a missão organizacional? O seu compor
tamento está facilitando a concessão dos objetivos? A função
legislativa é de una determinada importância, dentro do con-
texto atual em que vivemos. Será que estamos realmente com-
prometidos com o objetivo desta organização de legislar? A As
sembléia não existe no nada, ela existe num determinado con-
texto s6cio-cultural. É preciso que entendamos qual é este
conceito.

Para entender o contexto sacio-cultural brasileiro, uti-
lizaremos o modelo do Prof. Fred Riggs. É um modelo que foi
substanciado em pesquisas e, por isto, gosto de utílizá-1o. O
Prof. Fred utiliza um prisma para facilitar a compreensão de
seu modelo. Temos o contexto concentrado (subdesenvolvido)
representado pela luz branca. C contexto prismático (em de-
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senvolvimento), onde a luz é decomposta. O contexto dif'rata-
do (desenvolvido), com a luz já refratada, como um arco-{ris.

A luz branca representa a fam{lia. A fam{lia e quem tem
o poder e é quem vai dar as diretrizes ria sociedade. Se te-
mos uma empresa, ela é geralmente familiar, e os gerentes e ad
ministradores serão selecionados entre os familiares. Na Ad-
ministração Pública também seriam critérios familiares. No
contexto prismático, há uma ruptura da estrutura tradicional,
mas inda não assumiu totalmente a modernidade.

No contexto difratado, uma cor representa a economia, ou
tra a pol{tica, outra a administração, etc.. Cada urna destas
funçes atua com seus práprios critérios.

No caso da Administração, os critérios serão administra-
tivos. Na Inglaterra, por exemplo, os administradores são se
lecionados entre os universitários. Na França, já será atra
vás de uma escola que prepara o administrador para a adminis-
tração pública. O processo é diferente, mas são critérios ad
ministrativos. Nos Estados Unidos vamos selecionar no merca-
do de trabalho. Uma das técnicas utilizadas é o Centro de
Avaliação de Potenciais. Levamos a realidade empresarial ao
laboratório. Os candidatos vivem essa realidade durante trás
dias ou mais e depois são selecionados.

Entraremos agora no contexto prismático. Há critérios
práprios desta realidade que dificultam o processo administra
tivo. Uma delas á a que o Prof. Fred Riggs denomina de super
Posição: quando um campo do conhecimento se sobrep6e a outro.
A seleção para uma empresa pública, por exemplo, às vezes não
é feita com critérios familiares, nem com critérios totalmen-
te administrativos. O que ocorre é a superposição do campo p0
iltico sobre o administrativo. A conseqUáncia á que utilizam
se as técnicas mais modernas num processo seletivo, mas algu-
mas cartas já estavam marcadas, de tal forma que algumas pes-
soas já estavam aprovadas antes mesmo da realização do proces
so seletivo.

Sobre o campo pol{tico e decisaes que deveriam ser poli-
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ticas passam a ser militares. Outra característica desse mode
lo o formalismo que a diferença entre o que está escrito
e o que é observado. Temos neste contexto prismático, una pia
ca dizendo: "é proibido pisar na grama" e todo mundo pisa. "É
proibido fumar no elevador" e todo mundo fuma. "É proibido
conversar com o motorista" e todo mundo conversa. A análise
de um contexto prismático formal dá uma idéia totalmente dis-
torcida da realidade. Até para se tirar carteira de motorista
vamos precisar de um exame psicotécnico de direção, mas quem
tem dinheiro nesta sociedade pode comprar a carteira e esco-
lher ainda se quer una quente ou fria.

O Prof. Fred Riggs informa que, quando estava nas Filipi
nas houve um incêndio no mercado municipal que destruiu todo
o mercado. Ele perguntou se no havia Corpo de Bombeiros. Rés
ponderam que sim. Havia um altamente equipado. Perguntou en-
tão porque no apagaram o fogo. Foi explicado, então, que o
mercado era dos Filipinos e que havia uma concorrncia muito
grande por parte dos Chineses. Em volta do mercado havia bar
racas chinesas que impediam o acesso ao mercado. At conse-
guir passar por essas barracas o fogo já havia destruido o
mercado. O professor perguntou ento se não havia leis impe-
dindo a localização déssas barracas. A resposta foi positiva.
Perguntou então se não havia fiscais. Disseram: 11 fiscais,
mas o fiscal recebe para fiscalizar e também para não fiscali
zar. Como recebem mais para não fiscalizar, não fiscalizam.

Outra experincia do Prof. Fred Riggs foi na Taiindia.
Isso ocorreu há 25 anos. Na Tailndia havia um processo de
eleição. O Prof. Fred Riggs ficou impressionado com a cobertu
rã democrática dada à eleição. Havia um "croquis" dizendo on-
de estava a uma, como votar, o local onde ficariam os fis-
cais, para facilitar a fiscalização, tanto para a oposição,
quanto para o governo. O processo parecia altamente democráti
co, mas quando o professor foi indagar sobre o processo ficou
sabendo que o governo militar nomeava 50916 dos candidatos. A
eleição era para os outros 50%. Assim, os biEnicos já exis
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liam há 25 anos na Tailndia.
Outra característica colocada pelo Prof. Fred Riggs é a

heterogeneidade, que a convivência do oposto com a realida-

de.
Nós temos, por exemplo, uma empresa altamente moderna ao

lado de uma empresa familiar, tradicional, mais atrasada. Nas,
às vezes, temos numa mesma empresa, um órgão altamente moder-
no de processamento de dados ao lado de um orgao atrasado. Te
mos, às vezes, duas famílias vizinhas, uma com padrão avança-
do de comportamento e outra com padrão tradicional de canpor-
tarnento. Nós temos, aqui,teorias administrativas, altamente
tradicionais, que procuram manter o pais num processo de sub-
desenvolvimento, como a escola tradicional que não facilita
a criatividade, que dificulta o processo de desenvolvimento,
ao lado de escolas altamente modernas como a de desenvolvimen
to organizacional, que procura facilitar o processo da criati
vidade. Nós temos correntes políticas, altamente reacionri-
as,que procuram manter o pais subdesenvolvido, porque isto
beneficia una elite que tem privilgios e não quer abrir mão
deles, ao lado de correntes políticas modernas que querem le-
var o pais para um processo de desenvolvimento, de modernida-
de. Nós temos teorias econ6micas, altamente tradicionais
mantendo o pais em endividamento, ao lado de teorias econEmi-
cas altamente modernas, não utilizadas, porque não interessa
ao poder. At em religião, temos a teologia da vontade de
Deus, que mantém o país em processo de subdesenvolvimento: o
plantio não deu certo porque Deus não quis, em vez de analisa
rem quais os motivos reais que causaram o fracasso para, no
prximo ano, ter una boa colheita. O indivíduo oprimido pela
sociedade, em vez de reagir, diz: "É a vontade de Deus, Deus
quis assim." E ele não luta pelo direito genuíno que tem de
participar da sociedade. Temos esta teologia ao lado de ou-
tra teologia, altamente moderna: a teologia da libertação,
que coloca que e importante que o homem se liberte dele mesmo,
do egocentrismo que ele tem dentro dele, para que ele possa
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ir de encontro ao outro. A teologia da libertação vai além,
ela diz que responsabilidade do homem lutar contra os opres
sores que massacram o seu irTno. Ele deve ter quase uma posi
ç.o político-religiosa, em relação ao prximo. Esta hetereo-
geneidade é que caracteriza o país. Temos sempre o oposto. É

sempre, um puxando pdo processo antigo e o outro para o moder
no.

Vamos vp r agora os elementos de diagnóstico: geração de

dados, organi.zaço de dados e anise de dados. Na geração de
dados utilizamos os seguintes métodos: entrevista, observa-
ç6es, questionário e sess6es de Cibemtica. A utilização des
te último método implica em reuni r, todo o quadro gerenc lal 'a
rã elaboração de um diagnostico organizacional. Divide-se o
grupo em equipes. Apenas um indiv{duo fica fixo - o relator -
os outros mudam de equipe. Estamos trabalhando com aqueles
sub-sistemas: de tarefas, de estrutura, comportamento, resul-
tado, etc.. Em cada grupo tem um relator que fica fixo. A
equipe trabalha 20 minutos em cima de um sub-sistema, cuidan-
do de todo tipo de problema, desse subsistema; depois há um
sinal e as pessoas mudam de equipe, de tal forma que todo mun
do trabalha com todo mundo, todos juntos, levantam os proble-
mas organizacionais e fazem um diagnóstico bastante rico, em
termos de organizaço. Esse método é o que mais tenho utili-
zado com resultados satisfab5rios.

ORGANIZAÇÃO DE DADOS
- Criação de um procedimento para lidar

com grandes quantidades de dados.
- Armazenamento e recuperação eficiente dos dados.

- Ordenamento dos dados.

Tenho utilizado o computador que me d vrios dados so-
bre o diagnóstico. Se faço um diagnóstico sobre a situação
da Casa, ele vai me dar dados comparativos entre as Direto-
rias e eu posso atuar naquela Diretoria que esta em situação
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mais crítica. Posteriormente, vou verificar a mudança que hou
ve nesta diretoria. Certa vez fizemos una intervenção numa Di-
retoria que era considerada a pior; após seis meses de execu-
tado o nosso trabalho, ela passou a ser considerada a melhor.
Fizemos a intervenção apenas em una Diretoria e mantivemos as
demais como controle.

ANÁLISE DE DADOS
Os dados do diagnstico tm pouca utildade

antes de serem submetidos à Análise..
A diagnose requer que se façam julgamentos

de certos aspectos do funcionamento da organização.

PRINCIPAIS TTPOS DE INTERVENÇÃO

1 - Diagnóstico
2 - Educação e Treinamento
3 - Estruturais
4 - Pacificação para terceiros
5 - Acompanhamento e aconselhamento
6 - Planejamento de vida e carreira
7 - Adrninistraço por objetivos
8 - Clarificação de papéis
9 - Analise das interfases
10 - Espelho organizacional
11 - Analise de papeis
12 - Reunio de confrontação
13 - Sess6es de cihemtica
14 - Desenvolvimento gerencial
15 - Desenvolvimento de equipe
16 - Fon'naço de equipes.

O desenvolvimento organizacional como se fosse uma cai
xá de ferramentas. Quando necessitamos de una madeira, tira-
mos o serrote da caixa o utilizamos. Fazemos c diagnstico

118



e depois verificamos quais sao os instrumentos básicos a se
rem utilizados. Esses instrumentos serão utilizados de acor-
do com o diagn5stico. Verificamos se é, por exemplo, um pro-
blema gerencial, de desenvolvimento, de equipamento, de pa-
pel, etc.. A partir do diagnóstico do problema é que ns va-
mos utilizar o tipo de intervenção. Quando o pessoal se reCi-
ne para fazer um diagnstico essas pessoas ja estão começando
• crescer e ja se inicia um processo de mudança.

Se o problema € falta de conhecimento técnico vamos usar
• educação e treinamento.

Se o problema é de estnitura, o organograma esta inadequa
do, temos um processo de planejamento inadequado, de coordena
ç.o e de estruturas inadequadas. Vamos usar mudanças estrutu
rai s.

Se o problema é de conflito entre as pessoas vamos usar
a pacificação de terceiros. Duas pessoas tm um conflito que
pode estar, atrapalhando a organização, ent.o as pessoas esco-
lhem uma terceira pessoa em comum, que é treinada para isso.
Se o problema requer acompanhamento e aconselhamento, vamos
utilizar esta técnica.

Se o problema é que as pessoas no tm perspectivas, den
tro da organização, no enxergam um futuro, vamos utilizar a
técnica do planejamento de carreira. Muitas vezes, no plane
jamos nossa própria vida, somos empurrados, como alguém que
sai empurrado pela porta de um trem da Central. É preciso sa
ber se eu quero ficar no Legislativo, por exemplo. Que vou
fazer para dar uma contribuiç.o ao Legislativo e me realizar
profissionalmente? Ou será que eu quero ou no ficar no Le-
islativo? È preciso definir o que queremos. Depois desta

definiço, planejar as aç6es para conseguirmos e implementar
o planejamento.

A Adm1nistro por objetivos se toma necessária quan
do eles não existem na organização. Então, o problema é a
falta de objetivos. Nesse caso, trabalharemos, em termos de
administração por objetivos. É preciso, inicialmente, saber
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nossa misso dentro do estamento burocrático e isso, quem vai

dizer' á o estamento político. Depois estabelecemos os nos
sos objetivos para atender a missio. Posteriormente estabe-
lecemos os indicadores, para avaliar os objetivos. Por exem
pio, se o objetivo á dar um curso de introdução ao processa-
mento de dados, o objetivo será este: curso de processamento
de dados, em setembro, para 80910 da clientela. Vamos estabele
cer agora os indicadores, tanto quantitativos quanto qua-
litativos. Assim, 80310 da nossa clientela deve sair realmen
te com um curso pronto. Este deve estar pronto em 30 de se-
tembro. So tndicadores. Outro indicador á o de qualidade.
Por exemplo, vamos aumentar o conhecimento das pessoas em
processamento de dados, em 60%. Ento, faremos um teste de en
trada e outro teste de saída. Se eu tenho um indicador de 20
por cento na entrada, devo ter um indicador de 80% na saí
da. Isto já faz parte do contrato psicológico, pois, mui-
tas vezes, o problema á que as pessoas nao sabem o que se
quer delas. No fica muito claro o que o chefe quer, porque
no houve um contrato psicológico estabelecido.

Lembro-me de que certa vez fiz una intervenção numa orga
nização, na qual o chefe de recursos humanos me disse: tenho
una tácnica excepcional, mas ela tem um problem3, nio sabe
decidir, leva até dois meses para tomar decis6es. Então, eu
perco a paciáncia, tomo o trabalho dela e decido.

Mais tarde, conversando com esta tácnica, perguntei-lhe
se gostava de trabalhar ali. Ela me respondeu que gostava,
mas que havia um problema: o seu chefe não sabia decidir, le-
vando dois a trás meses para isso.

Quer dizer, o chefe queria que ela tomasse decis6es, mas
não dizia a ela. Ela, por sua vez, esperava que o chefe deci
disse, sem saber que podia decidir, por si mesma. Assim, e
necessário saber o que se espera de nas, qual o nosso papel.
Quando trabalhamos em termos de papel, de contrato psicolgi
co, á necessário ficar claro que se una das partes ferir o
contrato, a outra deve questionar e ambos devem rever o con-
trato.
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A clarificaç.o de papéis tem muita ligação com o contra-

to psicológico. Trata-se de saber quem faz o qu.
Analise das interfases, ou seja, interfase de um 6rgí.o

com outro.
O espelho organizacional é importante, quando uma or-

ganizaço trabalha com outra. Assim, se as duas organizaçes
trabalham juntas, fazem um espelho, para clarificar o papel

de cada uma das organiza6es.
A anlise de papeis e util para verificar se os papéis es

to trazendo contrihuiçeS significativas organizaçio.
A reunido de confrontação é a técnica utilizada quando

h problema crítico de conflito, quando h um conflito muito
grande entre duas pessoas ou entre dois 5rgos. Por exemplo,
havia um conflito muito grande entre um 6rg.o de planejamento
e o de execução. O órgão de planejamento determinava: vamos
fazer o planejamento e a sua equipe era de pessoal de alto n{
vel universitrio, de mestrado. A equipe de planejamento dis
se que fazia o planejamento e a equipe tcníca operacional
não cumpria o planejamento. Então, essa situação estava afe-
tando a organização. (ando conversei com a equipe operacio-
nal, eles alegaram que o pessoal do planejamento vivia nas nu
vens, faziam planos no adequados reali ade e que, se aque-
les planos fossem cumpridos, a empresa iria a falncia. Ha-
via, portanto, visses totalmente diferentes, conflitos gran-
des. Fizemos um processo de confrontaço entre os dois r-
gos: o 6rgão de planejamento deveria dizer como se via e co-
mo via o órgão de operação e esse como via a si mesmo e ao
5rgo de planejamento. No final do processo as equipes dimi-
nuiram as visses estereotipadas e aumentaram a sua capacida-

de crítica e produtiva.
A sesso cibernética, como ja colocamos para os senhores,

trata-se do processo de diagnóstico e intervençao.
O desenvolvimento de equipes tem seu início atravs de

um trabalho com o gerente e sua equipe. Trabalha-se basicamen

te em termos de atitude e comportamento.
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A formao de equipe é semelhante ao desenvolvimento da
equipe. A diferença é que além de trabalhar com atitude e
comportamento, trabalha com problemas técnicos e do dia-a-dia
da organização.

Os maiores problemas qu tenho encontrado nas organiza-
ç6es brasileiras so a falta de formação gerencial e as difi--
culdades das pessoas trabalharem em equipe. Os instrumentos
que mais tenho utilizado nas intervenções organizacionais
são, em contra partida, o desenvolvimento gerencial e a for-
maço de equipes.

Na administraço pública ou empresarial, quando da sele
ço de um gerente, o melhor técnico nío é o melhor gerente.
Assim, perdemos um grande técnico e ganhamos um mau gerente.
A verdade é que a administração pública néo tem instrumentos
eficazes para selecionar os gerentes. É critico, o problema
gerencial das organizaçées brasileiras.

Outro problema, como j vimos, é o de equipe, temos difi
culdade de trabalhar em equipe. Criamos conflitos, criamos
dificuldades. Esta é a razão porque utilizo mais estes dois
instrumentos: desenvolvimento gerencial e formação de equi-
pes de trabalho.

Basicamente, é isso o que eu desejaria deixar, para os se
nhores.

Muito obrigado.

(Palmas)

Debates

O DR. JOSÉ GAMA DIAS -

Antes de passarmos para a parte dos debates, tem a pa-
lavra a Prof? Dinah Pernambuco, para prestar alguns esclareci
mentos.

A SR é I)INAH MARIA PERNAMBUCO -

Com rel.o és perguntas que estão formuladas, nés da Co
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misso, sentimos necessidade de dar uma explicação para os
senhores, porque muitas perguntas tm chegado at nas, sem
serem resVonidas € o nosso intcresse é responder a todas
elas.

Muitos dos senhores conhecem os critrios que a gente
adota neste sistema, mas há alguns que n.o conhecem. O nosso
interesse no deixar nenhuma das perguntas sem resposta. Às
vezes recebemos duas perguntas com o mesmo objetivo e estas
duas perguntas são formuladas pr ns e colocadas. Algumas,
tambám, muito importantes, a gente deixa para responder na
oiocação de outro tema que tem mais pertinncia. Muitas das
ergunLas que chegam até ns são repetitivas e não temos
tempo para responda-las.

Estivemos conversando, inclusive com o nosso conferen-
cista, sobre este assunto. A gente fica com pesar em não res
ponder a todas as perguntas. Mas, se houver interesse e as
pessoas realmente quiserem formulá-las, ap<Es o encerramento,
podendo permanecer mais um pouquinho, teremos o prazer de
responda-las. Isto, mais ou menos, atá às 12:00 horas.

Outro assunto sobre o qual queria falar: algumas ou vá-
rias pessoas tm solicitado cópias das palestras que tm sido
proferidas. Muitos chegam, até nas, outros à Diretora de Pes
soai perguntando se há condiçes de receberem copias destas
palestras. Esclarecemos que vamos estudar com o Diretor Ge-
ral, posterior-mente, o que podemos fazer com reiaão a isto
e, se pudermos, atenderemos a todos. Vamos estudar todas es-
tas solicitaçEes que estão sendo feitas, porque o nosso obje-
tivo estarmos juntos de vocgs, atendendo aos interesses de
todos.

o SR. JOSÉ GAMA DIAS - Vamos passar para os debates, que es-
tão a cargo da Comissão.

COMISSÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS -

Senhor Ettore, da-nos uma sugestão de como a área adrni-
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nistrativa poderia buscar as aspirações da área legislativa,
se nessa última não há objetivos estabelecidos, claros e defi
nidos.

O SR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
Realmente, no PRODASEN o que se supunha que não havia

um objetivo bastante definido em termos políticos. A polti
ca tem um objetivo bem definido, que o de legislar. No PRO
DASEN, fizemos pesquisas com os senadores e eles nos deram
uma serie de infonnaç6es que nos foram úteis. Como já disse
a vocês, estávamos bastante equivocados. Foi preciso consul-
tar o Legislativo, atravs de uma pesquisa e, a partir desta
pesquisa, o Legislativo respondeu qual era o seu interesse.
Hoje, a coisa está de tal forma que os Senadores procuram o
PRODASEN. Há inclusive um senador que possu{a uma biblioteca
imensa sobre vrios assuntos e queria que tudo isso fosse co-
locado em computação. Ele queria passar todas essas informa-
ç6es para o computador, de modo a facilitar a pesquisa. À me
dida que procuramos o Legislativo ele responde, porque é do
seu interesse ter infonnaç6es para Í'acilftar a vi1 íigis1tí
VIA

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Gostaria que o Senhor esclarecesse melhor o poder famili

ar e o problema da gerência, principalmente quando o gerente
assume o papel de pai e quer fazer da equipe simples executo-
res de seus desejos.

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
Isto ocorre muito no contexto brasileiro, pois as pes-

soas não tm outras opç6es. Inicialmente, acredita-se que o
gerente nascia pronto, mas atualmente o gerente treinado pá

ra ser gerente. Tenho, inclusive várias experiências neste
tipo de coisa, onde vários gerentes foram treinados e mudaram
totalmente o seu comportamento. O treinamento gerencial po-
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deria resolver o problema.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Acredita-se que na Assembléia o maior problema refere-se

convivência entre a parte administrativa e a parte política
Qual o tipo ou tipos de intervenç6es que o senhor acha neces-
sári os?

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
É preciso haver uma maior integração entre o estamento

poiíïico e o burocrático. Na medida em que vai havendo um
processamento de mudanças no estamento burocrático, isto pode
influenciar o lado político. Não acredito na tese: "Manda
quem pode, obedece quem tem ju{zo " . Esta é uma tese fascista
que acredita que atravs da força se faz a histeria.

A histeria se faz atrav&s de um processo dialtico. Vol-
tando à sua pergunta, eu dizia que um processo de desenvolvi-
mento organizacional facilitaria a integração entre os dois
estamentos.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Como o senhor ve a aplicação do desenvolvimento organiza

cional no contexto da Assembléia Legislativa, onde a busca da
abertura e a preocupação com Recursos Humanos está sendo im-
plementada neste momento?

O DR. ETTORE COSTA PEREIRA -
Acho que já estamos num processo de desenvolvimento orga

nizacional. O processo de desenvolvimento organizacional se
inicia com uma atividade como esta: com o envolvimento e a
participação das pessoas. Isto já de certa forma, o in{cio
do processo. Basta a continuidade do mesmo.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Dentre os principais tipos de intervenção, quais os mais
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tteis e provavelmente necessários, num contexto legislativo?

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
É dif{cil dizer qual a intervenção mais adequada no con-

texto legislativo. Acho que o mais importante, em termos le-
gislativos, é o diagnéstico.

Meu campo de atuação é no Centro de Treinamento de Desen
volvimento do Senado Federal. Assim, a minha missão está vol
tada mais para o PRODASEN e, desde o ano passado, estou mais
voltado para o Legislativo. À medida em que estamos modifi-
cando os gabinetes dos senadores, estamos treinando as pes-
soas. Estamos voltados mais para o processamento político no
Senado Federal. Embora a nossa missão não seja essa, temos
tido solicitaç6es de Diretorias, de Secretarias e Subsecre
tarias para que façamos trabalhos nesses setores. Essa amos-
tragem é muito pequena, mas o que temos visto é que há uma
grande dificuldade gerencial, dificuldade essa, quase total.
As pessoas nunca tiveram um curso gerencial, não têm técnicas
gerenciais, não sabem trabalhar em equipe. Não há abertura pá
rã uma colocação mais ampla. Estas críticas são em termos da
amostragem do Senado Federal. Não sei se seriam válidas para
a Assembléia Legislativa. Só poderia afirmar isto a partir' de
um diagnóstico.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Qual a receita que o senhor daria para a Casa, onde a

chefia e a direção estão inteiramente voltadas para a rotina
de trabalho, mas não se preocupam com o desenvolvimento, com
a adequação e engajamento de seus funcionários? Assim, produ
zem-se tarefas e empacotam-se as pessoas.

Como poderíamos também administrar as pessoas e, conse-
qüentemente, trabalharmos mais satisfeitos, dando espaço às
pessoas, às suas idéias, suas contribuiçes, sendo que há
duas posiçes totalmente diferentes: a de administrar papéis,
que se reliona somente com aprodutividade,eade administrar
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também as pessoas, que se relaciona com os grupos de traba-
lhos e seus conflitos?

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
A pergunta está muito bem colocada. Na realidade a ge-

rncia tem duas funções básicas: uma e a da produção, dos re-
sultados e a outra, o desenvolvimento de sua equipe de tra-
balho. A gerncia deve ser avaliada no so pela produçc mas
pelo desenvolvimento de sua prpria equipe de trabalho. Mas
se o gerente não tiver cornpetncia técnica e pessoal, se não
tiver uma formação cultural, dificilmente saberá usar estes
parâmetros. O ideal á haver o intr-r'elacionamento da gerân-
cia e sua equipe de trabalho.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Na relação chefe-subordinado, como o senhor vâ a atuação

dos subordinados, quando o chefe se mostra resistente à mudan
ça?

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
Realmente á muito difÍcil, o papel do subordinado. Esse

um problema de cultúra. É um problema organizacional e de
cultura, á um pouco de cada coisa. Se não mudannos a cultura
dificilmente podemos mudar pequenos segmentos da organização.
Um funcionário dificilmente poderá conseguir alguma coisa,
quando a gerância não está sendo mudada, quando a equipe do
gerente não está sendo mudada. Acho que pode haver algumas
tentativas, mas acredito que elas não tenham sucesso.

O importante, realmente, á mudar a cultura tecnológica,
cultura de comportamento e atitude gerencial. Muitas vezes o
ideal não á mandar o gerente fazer um curso fora. A empresa
pensa que ele vai fazer o curso e vai voltar e vai mudar o ru
mo da organização. Isso não ocorre. As pesquisas mostram o
contrário, dentro da realidade brasileira. O gerente vai ter
um desenvolvimento muito grande, que ele não tinha. Ele vol
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ta com capacidade, mas encontra a empresa na estrutura antiga,
no mesmo piano e no vai conseguir implementar a mudança que
deseja. Isto vai frustrar muito mais o gerente. No basta
mandar o gerente fazer um curso. É preciso, que toda a equi-
pe faça o curso, toda a equipe de trabalho, para que haja mu-
dança.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Um participante está pedindo a bibliografia sobre o as-

sunto. Outra pergunta e corno evitar numa organização formal,
como a Assembléia Legislativa, os desencontros de objetivos
ou desajustes entre rgo pol{t.ico e burocrát.ftc.

O DR. ETTORE DA COSTA PEREIRA -
(nanlo	LIU1 j ç-fl	:j ji deixei com a Comissão Tcn1

ca.
Quanto à seurida p:curita importante que o burocrático

saiba qual a missão que o político exige dele, porque o buro-
crático existe em funço do político. É importante buscar es
ta missão. Mas, a misso pode mudar na medida em que muda o
Parlamento. É importante saber sempre qual a missao, quando
muda a Mesa. ) que a Mesa quer? Estabelecida a missão,
mais fácil estabelecer os objetivos. Então, partindo da mis-
são, chega-se ao plano estratégico, ao objetivo, ao contra-
to psicológico e assim por diante.

Encerramento

O SR. PRESIDENTE - DR. JOSÉ GAMA DIAS -
Parece-me que os colegasesto satisfeitos com a Palestra

to bem posta pelo nosso conferencista de hoje, Dr. Ettore da
Costa Pereira e, assim sendo, a Presidência desta reunido, an
tes de encerrá-la, agradece a atenção dispensada pelos nossos
colegas e agradece ao Dr. Ettore pela sua contribuiço a es
ta nova etapa da Administração da Casa, que se pretende im-
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plantar, durante este ano de 1984. É um trabalho modesto, mas
estamos plantando uma semente que pode, amanhã, dar origem a
uma árvore muito frutífera, daí porque, somente com a coopera
ção e colaboração de vocàs, nos poderemos alcançar nossos ob-
jetivos. Os nossos objetivos, eu acredito, vocàs já os com-
preenderam, porque durante estes três primeiros dias, vocàs
observaram a filosofia imposta pela Coordenação de Treinamen-
to, com relação às palestras proferidas.

Essa filosofia tem como base induzir cada um de vocs
a uma conclusão, conclusão essa que, à medida do transcorrer
dessas conferncias, será objeto de um futuro trabalho pró
prio de treinamento do pessoal da Casa. Não s6 treinamento,
como nessa primeira etapa estamos fazendo, com chefes e com
membros da área legislativa, aqueles que participam direta-
mente com Deputados, mas tambám com outros funcionários, os
quais estamos pretendendo, numa segunda etapa, alcançar tam-
bám, para melhor desenvolver o trabalho legislativo desta Ca-
sa e melhor atender aos reclamos da diretriz baixada pela Me-
sa da Assembléia Legislativa.

Agradeço a presença do Dr. FiLore e de vocs e dos de-
mais membros da Comissão e do Ilustre Deputado Euclides Cin-
tra, que tem nos privilegiado, inclusive como participante
do curso, porque se inscreveu desde o primeiro dia e aqui to-
dos os dias está com sua presença nos honrando, o que á uma
satisfação muito grande saber do seu interesse para com o de-
senvolvimento, com este modesto trabalho que a atual Adminis-
tração da Casa está propondo para todos nas.

Muito obrigado a todos e declaro encerrada a Sessão.

129



DIA 17 DE MAIO

TEMA

"Os Aspectos Humanos da Adrrwiistraço Legislativa"

Conferencista

Dr. Ant6nio Roberto Soares
- Administrador de Empresas, com especianzaçao em

Psicologia Empresarial -

Presidente da Sess.o

Deputado Raimundo Albergaria
- 2 2 Secretrio da Assemblia Legislativa

do Estado de Minas Gerais -

Coordenação de Debates

COMISSÃO TÉCNICA DE RECURSOS , HUMANOS



O DR. JOSÉ GAMA DIAS -

Primeiramente, cumprimento os prezados colegas, partici-
pantes da I Semana de Recursos Humanos.

Estávamos aguardando o Deputado Raimundo Albergaria, que
o Presidente da nossa Sessão de hoje, mas como ele está um

pouco atrasado e, para que não haja atraso no início de nos-
sos trabalhos, vamos começar, convidando o Dr. Ant8nio Rober-
to Soares, nosso ilustre conferencista de hoje, para tomar as
sento à Mesa. Convidamos também, o Deputado Euclides Cintra,
a Sr Terezinha do Menino Jesus Cançado, Diretora de Pessoal
e Presidente da Comi sso Tcnica de Recursos Humanos.

Nosso conferencista de hoje o Dr. Ant8nio Roberto Soa-
res, Administrador de Empresa, com especialização em psicolo-
gia empresarial. Dispensa a apresentação do curriculum, mas
quero acrescentar que um velho amigo e conterrneo, porque
de Montes Claros e convivemos muito tempo juntos na época

de escola, quando fomos contemporâneos, por volta de 1961/62.
É uma grande satisfação te-lo aqui presente, para nos ilus
trai' e trazer a sua filosofia para que todos compreendam o
sentido da nossa Iti Semana de Recursos Humanos.

Está aberta a sessão. Com a palavra o ilustre conferen-
cista, Dr. Ant6nio Roberto Soares.

Conferncia

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Numa carta convite para um programa de desenvolvimento

de executivos, do Instituto Rossenlaer, de Nova York, foi man
dado a cada gerente, a cada executivo, o seguinte convite:

"Prezado Senhor Administrador:
Qualquer que seja a natureza de sua organização, lucrati

va ou não, o desenvolvimento explosivo e contínuo do conheci-
mento administrativo pode tornar obsoleta sua equipe dirigen-
te nos prximos cinco anos, a menos que você tome providnci-
as corretivas e urgentes.
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A produção anual, na lÍngua inglesa, de trabalhos escri-
tos sobre administração e' substancialmente superior a 20.000
livros e 100.000 revistas por ano. Se alguém pudesse ler es-
ta produção a 2.000 palavras por minuto, 12 horas por dia e
sete dias por semana, durante um ano, ainda restariam mais de
10.000.000 de páginas a serem lidas.

Toma-se indispensve1, pois, utilizar especialistas que
destilem o novo conhecimento, integrem-se aos fundamentos da
administração e os apresentem numa forma que garanta o rnximo
rendimento à aprendizagem."

Dr. José Gama Dias, Diretor-Geral da Assembléia, Sr 3 Te-
rezinha do Menino Jesus Cançado, Diretora de Pessoal e Presi-
dente da Comissão Técnica de Recursos Humanos, meus queridos
amigos.

Houve um avanço profundo e vertiginoso na psicologia so-
cial e, com esse avanço, houve um impacto na cincia da admi-
nistraço. A Administração, durante um certo tempo, foi vis-
ta de maneira onde as pessoas eram peças de uma engrenagem.
Com o avanço da psicologia, houve um salto na ci gncia adminis
trativa. O homem, reduzido ao mesmo nÍvel do material e do
financeiro, de repente, foi considerado como único e aí a Ad-
ministração, então, começou a ver a pessoa humana exatamente
como pessoa humana. De repente, colocava-se a pessoa humana
no mesmo nÍvel dos aspectos materia s e financeiros. E, de
repente, se viu que o homem é dotado de anseios, necessidades
motivações, frustrações e também esperança. E nesse momento,
quando o amor começou a entrar dentro da ciência e da adminis
traço, novas concepções e forTnulaç6es apareceram. É verdade
que, apesar da passagem da Admi nistraço, de engenharia huma-
na para ciência social aplicada, muitas organizações no dei-
xaram que a psicologia social ali entrasse.

Quero dizer que, ainda com tristeza, muitas instituições
e organizações ainda no tiveram a coragem e clareza de ver
a pessoa exatamente enquanto pessoa. Muitas organizações têm
se fechado a esse avanço da Administro e isto tem trazido
conseqüências extremamente marcantes ria vida das pessoas. Pas
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sando a cincia da administração, de urna visão engenheirística
para uma viso de ciência social aplicada, é claro que teve
forte impacto no papel do gerente, do supervisor, daquela pes-
soa que tem por missão dirigir outras pessoas.

A primeira implicação dessa mudança é que um chefe mais
do que detentor de um cargo, é responsvel pela motivação das
pessoas. É um líder de pessoas, de grupos e de programas. Is
to vale dizer que um chefe que no absorveu, no seu Intimo, es
sa concepção, que no se colocou inteiramente dentro da dimen-
so psicológica, um chefe que no consegue ver seus subordina-
dos, um executivo que no consegue ver as pessoas que dirige
exatamente corno pessoas humanas, está normalmente fadado ao
fracasso. Ainda que seja um 6timo técnico no conhecimento do
conteiido a ser desenvolvido, ainda que entenda profundamente
do trabalho a ser executado, se ele, realmente, no incorporou
a dimensão humana, terágrandes dificuldades no lidar com es-
sas pessoas. Em outras palavras, os conflitos existentes, a
"competncia"cr6nica,o nÍvel de angGstia existente tm como
causa fundamental essa falta de dimensão humana.

Uma outra conseqUência, do ponto de vista da implicaço
do chefe, do executivo é que, se ele n.o é mais apenas um co
nhecedor de tcnicas administrativas, mas também um conhecedor
da psicologia das pessoas, terá que incorporar, na sua fonna-
ço, no apenas os aspectos técnicos, ditos profissionais, mas
também os aspectos do conhecimento da natureza humana.

E a terceira implicaço é que esse executivo, esse geren-
te, devera ser avaliado no tanto pela sua produção pessoal,
mas pela sua capacidade de desenvolver algo através das pes-
soas.

O grande desafio, pois, para todos nas, para todos aque-
les que ocupam um cargo de chefia ou gerência, é fazer os ou-
tros fazerem. Isso significa que, se ele no tiver algum co-
nhecimento de sociologia, de antropologia, algum conhecimento
de psicologia, ele ser um chefe, um executivo, apenas pela me
tade. Ele conhecera o trabalho a ser desenvolvido, será um ex
celente técnico-profissional, mas seráum péssimo administra-
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dor de pessoas.
Na nossa cultura, há urna separação muito grande entre o

pensamento e os sentimentos, entre os aspectos técnicos e os
aspectos pessoais. Isso significa, de outra forma, que um
verdadeiro executivo, um verdadeiro gerente é aquele que tem
a capacidade de se compreender e compreender a natureza huma-
na. No centro da administraçao, este foi o marco fundamental,
ou seja: o gerente, o executivo, o dirigente, aquele que
consegue resultados atravs de pessoas. Mas é evidente que
para uni executivo, um dirigente e para que um supervisor con
sigam essa nova abordagem administrativa, essa abordagem mais
humana e amorosa, claro que ele também deve estar dentro de
um caminho de desenvolvimento pessoal, antes de tudo a si mes
mo como urna pessoa humana e dentro de uni processo de seus pr
prios sentimentos, anseios e motivaçes.

Estou querendo dizer que, antes de termos um gerente, uni
dirigente eficiente, é preciso que ele seja profundamente efi
ciente como pessoa humana. Sendo, teremos a seguinte aberra-
ço: pessoas altamente competentes, altamente técnicas e ps-
simos relacionadores, pessoas com grandes conflitos e dificul
dades no trato com as diversas pessoas.

Eu venho, há quinze anos, trabalhando em desenvolvimento
organizacional e em desenvolvimento pessoal. Nesse período
dirigi programas para as mais diversas empresas no Brasil,
principalmente diagnosticando crises, conflitos, resistncias
is mudanças. Fui, também, gerente e diretor de algumas empre
sas e, atéo presente momento, apliquei mais de seiscentos se
minámos de desenvolvimento comportamental e crescimento pes-
soal, totalizando em torno de doze mil pessoas treinadas. Nes
se meu trabalho, tive ocasião de lidar com os mais diversos
esca16es da administraç.o, tanto pública, quanto particular.
Estiveram comigo, em treinamento, desde Ministros de Estado,
atéfuncionários mais comuns de um processo público. E quais
as conclus6es a que tenho chegado aps esses quinze anos de
trabalho?

Primeiro, que n.o é possível mais continuarmos separando
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a instituição das pessoas, o lugar onde se trabalha, das pes-

soas a n{vel individual.
A segunda conclusão, as pessoas estão, de uma maneira ge

ral, insatisfeitas com a vida que tm levado e, a terceira
conclusão, é que tudo isso acontece em meio a um processo cr{
tico, a uma profunda crise que o mundo atravessa, às vésperas
de uma nova era, de uma nova realidade. Um dos erros mais co

muns é imaginarmos ns mesmos separados da instituição onde
trabalhamos. Quando há uma separação entre organização e pes
soas individuais, n's nos imaginamos como v{timas daquele lu-
gar onde trabalhamos, sentimos as lnstituiç6es, o trabalho ou
a empresa, como monstros impessoais, donos da nossa própria
vida. É uma posição que poderíamos chamar de acomodada, face

às exigências das instituiç6es e organizaçes. Exigncias, às
vezes, acima das nossas convicções pessoais, dos nossos dese-
jos, da nossa concepção e da nossa maneira individual de fun-

cionar.
Nos nos tornamos, por isso mesmo, vitimas do lugar onde

trabalhamos e, às vezes, trabalhamos não porque nos sentimos
realizados e realizando,mas quase como uma obrigação de traba
lhar, como se o nosso trabalho fosse uma imposição ou finan-
ceira ou social. A o'ganização na qual trabalhamos é vista,
no caso, como inimiga. A instituição é vista como opositora
aos nossos interesses individuais e há separação entre vida
pessoal e vida profissional. Os nossos interesses e objeti-
vos pessoais, as nossas convicçoes, as nossas crenças mais

profundas são renunciadas em prol dos objetivos da institui-
ção. Isso gera, de uma maneira geral, um estado depressivo.
Grande parte das nossas depress6es existenciais vem exatamen-
te do nosso ambiente de trabalho. É claro que surge, do pon-

to de vista psico16gico, um vazio de fuga. Todos sonhamos um
dia parar de trabalhar, um dia abandonar o nosso sistema de
trabalho. E a organização é vista com uma posição acomodada,
à qual nos submetemos. E essa posição faz com que a realida-
de do trabalho gere, com o tempo, uma outra posição oposta a
essa: uma posição de revolta velada contra a organização, con
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tra as normas. Percebemos isto nos corredores, nas conversas

familiares. Fala-se mal das chefias, das condiç6es de traba-
lho, das normas, das condiç6es da empresa. Aí, há uma inver-
são: procuramos submeter os interesses empresariais, os inte-
resses organizacionais, aos nossos anseios. Queremos que a
empresa esteja a nosso serviço e procuramos moldá-la, adapta-
la aos nossos interesses individuais. Procuramos moldá-la
nossa imagem e semelhança. A 1nsubord1naço,a indisciplina, o
inconformio cr6nico e a desconfiança sistemática são sinto-
mas dessa posição. E, quando somos acometidos por esta postu
rã, afrontamos, aberta ou veladamente, as normas empresariais.
Boicotamos qualquer princípio organizativo e estamos, const,an
temente, nos prometendo abandonar aquele trabalho. Somos im-
pulsionados a dominar as outras pessoas sob o nosso controle.
Grande parte da oposição ao poder de controle vem desta postu
rã. Em geral, vive-se sob grande tensão e com grande agressi
vidade. Fantasiamos, continuamente, urna independncia finan-
ceira para que não precisemos mais trabalhar. Essa separação
entre indiv{duos e organização afeta, inclusive, o prprio es
tilo gerencial da empresa. O chefe autoritário, arrogante,
que se acha o dono das pessoas, procura submeter a organiza-
ção e a instituição, aos interesses individuais e pessoais. E

tão arraigada esta visão separatista entre ns e o nosso am
biente de trabalho, entre os interesses profissionais e os in
teresses individuais, que não conseguimos visualizar o víncu-
lo que há entre n6s e a sociedade, entre o nosso trabalho, a
nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. É como se fos
sem coisas exatamente opostas.

Cremos numa batalha inevitável entre estes dois interes-
ses e imaginamos que, se ganharmos no ponto de vista profis-
sional, perderemos no ponto de vista individual e, se perder-
mos no ponto de vista individual, ganharemos no ponto de vis-
ta profissional. É como se fosse um jogo e isto responsá-
vel pela nossa insatisfação crónica, no nosso trabalho e na
nossa vida profissional.

Não são poucos os programas de crescimento organizado-
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nal que também acreditam nessa separação. Nunca os programas

desenvolvidos são feitos,contemplados exclusivamente o aspec-
to tcnico-profissiona1 e poucos são , os programas que contem-
plam a necessidade individual de crescimento.

Por outro lado, esta separação entre ns e a sociedade,
apenas tin reflexo de uma si tuaçio abrangente do homem moder

no.
Tenho percebido, cada vez mais, tina onda de crescimen-

to de fnstraço invadindo as pessoas. De maneira geral, as
pessoas s.o insatisfeitas na sua maneira de viver, no seu cor
re-corre, na sua pressa, na sua ansiedade. Inirneras so as
pessoas cada vez mais envolvidas num tédio existencial. Ape-
sar do grande esforço feito para parecerem felizes, não estão
tão felizes quanto parecem. No conseguem esconder um grau
excessivo de tensão, atitudes, preocupaç6es e cansaço. E, se
há alguns anos atrs, as pessoas viviam silenciosamente os
seus problemas, hoje, o homem moderno, no sofre em silencio.
As pessoas conversam sobre seus problemas. O que nos incomo-
da, mais do que nunca, está sempre em discussão. Falamos sem
pre o que há de errado: a crise econ&riica atual, a po1uiço
a falta de participação pai1 tica e social, mas falamos também,
mais freqüentemente do que antes, sobre o que há de errado na
nossa vida pessoal e Íntima. Falamos sobre os problemas que
nos acerbam, sobre as nossas angústias, sobre as nossas de-
press6es, sobre as nossas ansiedades e tens6es, sobre os nos-
soF 7roblemas conjugais, sobre as crises do casamento, sobre
os problemas de relacionamento afetivo e sobre os nossos pro-
blemas profissionais. Isto deixa claro que estamos passando
a no aceitar como natural esse estado crônico de desgaste e
de insatisfação. Começamos a no achar natural o estado avas
salador do nosso próprio interior. Cada vez mais, um número
maior de pessoas começa a entender a necessidade de alguma mu
dança, que permita uma vida mais satisfat6ria e mais signifi-
cativa. Se, de um lado, a nossa época é caracterizada como
uma era de ansiedade, de pressa, de corre-corre, por outro,
uma época em que as pessoas estio tomando conscincia do quan
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to lhes custa viver.
Muitas são as perguntas que, mais cedo ou mais tarde,

nés nos formulamos: será que vale a pena? Será que o preço
que estamos pagando vale o que recebemos? Será essa a melhor
forma de viver? O que há de errado comigo? Serei somente eu
que estou passando por esses problemas? De qualquer forma
para mim está claro que tudo isto acontece ao homem moderno,
em meio a urna forte crise que atravessa o mundo de hoje.

Somente os cegos não vgem acontecer já os sintomas cla-
ros daquilo que o americano TOFFIY.R chamou de choque do futu-
ro e que modernamente se charni de stress e que nas, antigamen
te, já chamávamos de estafa.

Nunca, em época alguma, o mundo passou por transforma -
ç6es tão rápidas e tão profundas. Há una impetuosa corrente
de mudança, urna corrente tão poderosa nos dias de hoje, que
desagrega as instituiç6es, que sacode e altera os nossos valo
res básicos e faz secar as nossas raizes, os nossos fundamen-
tos.

A aceleração da mudança do mundo, em nossa época, é una
força elementar, é uma força fundamental. O nosso mundo se
baseia hoje num violento processo de mudanças. E esse impul-
so de aceleração, em todos os lugares e de todas as formas
oferece, evidentemente, conseqüências pessoais, organizacio-
nais, sociolgicas e, sobretudo, conseqüências psicológicas.

É o chamado choque do futuro, a esmagadora tensão, o
stress e a desorientação quando somos submetidos a uma carga
de mudanças excessiva, dentro de um tempo muito curto. O cho-
que do futuro não é mais una possibilidade futura de perigo,
não é algo que vai vir, potencialmente e a longo prazo, mas é
urna doença real de que, progressivamente, um número cada vez
maior de pessoas está sofrendo.

Estamos já nos colidindo com um mundo para o qual ns
não fomos preparados. Nús não fomos preparados para a vida
que levamos hoje, para os problemas que enfrentamos hoje. O
mal-estar generalizado, a neurose coletiva, a irracionalidade
e a violência sem imites, aparentes no seio da nossa socieda
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de contemporânea, são sintomas de uma crise mundial. E é cla-
ro que, quando eu falo em crise, eu no me refiro necessaria-
mente a um estado catastrófico, eu me refiro a uma situação
emergente, de uma mudança significativa.

Quando falo isso, eu me encho de esperanças, pois, se é
verdade que o mundo chegou a este ponto, também é verdade que
una nova era esta começando.

Refiro-me a um mundo em crise, como tendo chegado a um
impasse, como tendo chegado a um bloqueio, ou melhor, ao fim
de uma determinada era de contradição com o desabrochar de um
novo tempo.

Os problemas energéticos hoje emergentes, a devastação
de recursos naturais no renovéveis so apenas sintomas da de
vastaço de uma outra forma de energia, que é a nossa energia
interior. N6s, também, estamos diante de um processo de es-
cassez de energia humana,devido ao corre-corre, ao stress, &
estafa, às contradiç6es.

Talvez mais sério do que a crise energética, talvez mais
séria do que a própria crise econ6mica, seja a crise do homem
moderno, a nossa crise interior. A sociedade tecnológica, de
um lado, chegou ao final, esgotou-se e sentiu seu pr6prio fra
casso. Ansiamos, profundamente, por uma sociedade mais huma-
na t ada para os interesses sociais e para a natureza hu-
mano.

Nui ica se falou tanto em defesa e preservação da Natureza
Os processos m{sticos e religiosos aumentam, em número cada

vez maior. Os consultrios de psicolgos e psiquiatras estão
cheios. Os loteamentos e bairros afastados dos grandes cen-
tros, nunca proliferaram tanto.

S.o interas, pelo mundo afora, as criaç6es de comunida-
des auto-sustentadas, com filosofia bsica de contato com a
natureza. As pesquisas parapsico16gicas, os livros e as re-
vistas, os programas de televisão sobre assuntos mlsticos e
fen6menos para-normais so abundantes. Tudo isto atesta o de
sabrochar de una nova era, mais voltada para os aspectos huma
nos.
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Dentro desse processo dos dias de hoje, o que agrava é a
nossa incapacidade de lidar com esta crise. Incapacidade de
administrar o conflito entre os valores pessoais e os valores
sociais.

As pessoas, de uma maneira geral, ou n.o percebem esse
processo e o envolvidas por ele, sem consciência, ou ento,
percebem tudo isso e ficam paralisadas, sem saber o que fa-
zer.

Toma-se cada vez mais claro para mim que, somente atra-
vés de programas individuais de crescimento, programas de de-
senvolvimento pessoal do pn5prio comportamento, será possível
reequipar as pessoas para lidarem com essas forças críticas.

N5s no aprendemos isso. E, para o crescimento das em-
presas e para o crescimento das pessoas, são necessários pro-
gramas que ensinem os executivos e os funcionários a viverem
mais adequadamente os seus papéis, tanto papéis profissionais
quanto seus papéis como pessoas humanas.

Hoje, falar-se em um gerente apenas no seu papel geren-
ci ai é negar às pessoas o outro aspecto importante, um aspec-
to fundamental que é o da pessoa enquanto pessoa.	Qualquer
r'ograma de desenvolvimento gerencial que ensinar as pessoas

apenas a serem gerentes e não as reequipar para serem pessoas
de fato, a lidarem com seus conflitos {ntimos, com seus pro-
blemas pessoais, estará fadado ao fracasso.

Hoje, ns no podemos desvincular um bom executivo, um
bom presidente, uni bom diretor, do seu aspecto humano e dos
seus aspectos sociais. 

Já 
no podemos mais falar que os pro-

blemas organizacionais sao, única e exclusivamente, organiza-
cionais e que os problemas pessoais, individuais, familiares
são, única e exclusivamente, familiares e pessoais, porque há
algo de comun entre os problemas profissionais e os problemas
pessoais, que é a própria pessoa.

O que é desenvolvimento comportamental? É basicamente,un
programa individual de crescimento. Seria bancada um de n6s se
Perguntar: quais so meus objetivos vitais?

fl que entendemos por felicidade'? E perguntannos,sejn pre
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conceito, quais são nossas necessidades naturais e quais so
as necessidades criadas. Temos necessidades naturais de mora
dia, de alimentação, de lazer, de desenvolvimento psicológico
e temos também necessidades impostas e criadas; necessidade
de prestígio, de status, de sucesso. E nós temos que saber
conjugar esses dois lados do nosso aspecto pessoal em prol de
um sucesso que no ser apenas social.

É, basicamente, o desenvolvimento comportamental, uma
tentativa de percebermos que h separação entre objetivos ins
titucionais e artificiais. Que, para sermos um profissional
competente, evidentemente, precisamos ser, também, eficientes
corno pessoa humana e, basicamente, aprender a gerar a nossa
energia vital. É sabermos administrar o nosso local de traba
lho, mas também sabermos administrar a nossa própria vida. Ca

da vez mais se percebe que as pessoas estio se tornando mais
competentes para administrar seu local de trabalho e mais me
ficientes e incompetentes para administrar sua própria vida.
Nunca se escreveu tanto sobre esses aspectos. Ao mesmo tempo
em que a sociedade chegou a esse nível de impasse, por outro
lado, nunca houve tantos meios de crescimento pessoal	como
nessa nossa sociedade. São centenas e centenas de livros
nossa disposição, diariamente, sobre como viver melhor. são
inúmeros os programas que acontecem em todo o mundo e mesmo
no nosso país, ensinando você a ser una pessoa mais significa
tiva, mais expressiva e feliz.

Mas o desenvolvimento pessoal é um assunto no s6 de ins
tituiço. É também uma tarefa individual. No s6 a institui
ço onde você trabalha tem obrigação de fornecer instrumentos
adequados para o seu crescimento enquanto pessoa. Você é o
principal responsével pela sua pr6pria vida. Crescimento pes
soai h de nascer de iria necessidade Intima de cada uma das
pessoas e, sobretudo, é preciso que dentro do nosso coração
exista a crença na possibilidade de um modo de viver melhor.

É acreditarmos que precisamos nos reaparelhar para lidar
com processos que nos impedem de conseguir maior harmonia vi-
tal. Hoje, viver em paz no processo intimo de harmonia, exi-
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ge grande esforço e, sobretudo, a sua disponibilidade para es
se aprendizado. Porque são inimeros os processos que são co-
locados e nos impedem de sermos felizes, processos esses sôbre os
quais não se tem conscincia e, com os quais, às vezes, não
sabemos lidar.

Apenas a t{tulo de exemplo, falarei sobre alguns desses
aspectos, alguns desses processos que foram tirados da nossa
fonte primordial, da nossa real existncia. Um desses obst-
culos, apenas como exemplo, o medo de perder. Vivemos sem-
pre com medo de perder alguma coisa: de perder o emprego,
casamento, o carro. É como se o futuro fosse mais importantP
do que aquilo que possumos no presente momento, corno se f6s•
semos treinados para nunca viver o momento e sempre viver o
que vai existir e é claro que paralisamos a nossa energia e
nos encontramos constantemente deprimidos. Junto com o medo
de perder, aparece um outro que o compromisso com o suces-
so. Parece que não estamos na vida para viver, mas para ser-
mos bem sucedidos. Que não estamos na vida para viver, mas
para estarmos no primeiro lugar. Esta competição cr6nica con
tra nós meios, esta alta exigncia de sermos o "niero uma,
em tudo, em todos os momentos da nossa vida, nos traz cansaço
e desanimo.

Juntamente com o medo de perder e com o compromisso com
o sucesso, a obsessão do primeiro lugar, há outro aspecto,
mais forte, que o medo de errar, corno se fosse possível não
errar. Como se não fosse parte do processo natural e humano
que o erro tenha lugar em nossas vidas. Profissionalmente so
mos pusilnimes, trabalhamos sob um temor constante de errar.
Na nossa vida individual e afetiva, também, estamos às voltas
com o medo de errar.

Todos esses processos e vários outros deverão ser compre
endidos num processo de desenvolvimento comportamental. Outro
aspecto a separação que fazemos entre o pensar e o sentir
os aspectos intelectiRi.s do conhecimento e os aspectos	dos
nossos sentimentos. Já não mais falamos, já não mais coloca-
mos os nossos sentimentos como parte integrante de nossa per-
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sonal idade. É como se fosse importante que voc fosse apenas

inteligente, esquecendo-se de que vocg também é sens{vel e de
que tem também que trabalhar a sua prt5pria sensibilidade. No
somos obrigados a ser os primeiros em tudo, nao somos obriga-

dos a vencer em todos os aspectos da vida, mas temos a neces-

sidade de crescer continuamente.
Todos n6s sabemos que esta palestra apenas uma cente-

lha, um ponto dentro desse processo de transforinaço do mundo.
Eu no me coloquei nos ombros a tarefa de falar com vocs so-
bre todos os aspectos humanos da administração, mas o meu pro
psito, que além de prop6sito, me é hoje colocado pela minha
consciência, cano a minha mensagem ao mundo, desabrochando nu

ma nova era, apenas despertar as organizaçes, as pessoas
para um desejo constante de desenvolvimento pessoal. Todo o

nosso sofrimento, todo o sofrimento das organizaç6es e insti-
tuiçes, vem de uma paralizaço de crescimento pessoal. So
vários os aspectos da nossa vida que podem ser levados em con
ta e que, se eu me centro num so aspecto, se eu me centro so

no trabalho, s5 no aspecto familiar, sc no aspecto social,
existe a pessoa humana. Cada pessoa sabe onde ela paralisou,
onde a sua energia está bloqueada, onde no está havendo ex-
panso em sua própria energia. E cada pessoa tem um caminho
práprio e tnico. No existe um padrão de desenvolvimento pés
soal. E, se á importante que as pessoas percebam seu cresci-
mento como pessoa, também interessa e á importante para as em

presas e para as organizaçoes, que elas levem em conta o cres
cimento individual, alám do crescimento tecno16gico. Uma em-
presa, uma instituiçao, que pensar unicamente no aspecto pro-
fissional e tecnológico, está separando o inseparável. No po
demos falar em um bom tácnico que no saiba conviver com as
pessoas, menos ainda, no nível de gerância, supervis.o e admi
nistraço, no n{vel de uma diretoria, no n{vel de uma chefia.

Gerente á a pessoa que faz com que as outras façam, á
aquela que decide o que as pessoas devem fazer, aquele que
consegue motivar as pessoas, reunir grupos. Se esta pessoa
no estiver preparada para aspectos humanos, terá dificuldaie

145



em lidar com pessoas. No crescimento, pois, de qualquer ins-
tituiço, seja qual for a sua natureza, há de haver tin enorme
esforço para que as pessoas que ali trabalham, se integrem a
um processo de crescimento pessoal, a tina estrada de maior
compromisso com a vida e que possam cumprir, perante o siste-
ma, a função que lhes foi destinada. Enquanto tivermos vida,
enquanto estivermos entre os vivos haverá crescimento e, por-
tanto, haverá esperança.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GAMA DIAS -
Vamos dar prosseguimento, passando aos debates, sob a co

ordenação da Comissão Técnica de Recursos Humanos.

DEBATES

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Dr. Ant6nio, corno o senhor vê a possibilidade de se pro-

mover programas individuais de crescimento humano dentro de
una instituição pCiblica, como é o caso da Assembléia?

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Imagino que qualquer instituição deva promover o desen-

volvimento das pessoas que ali trabalham. No caso do serviço
ptiblico, cujo objetivo fundamental no é o lucro, mas a pres-
tação de serviços à comunidade e, sobretudo, sendo tina insti-
tuiço com características de una instituição legislativa,
mais importante se torna o crescimento pessoal. Sabemos que
muitos dos cargos que são ocupados dentro de una instituição
legislativa, so ocupados no por critérios de seleço, de ré
crutamento técnico como é o caso das empresas particulares.

Sabemos da necessidade e isto é uma realidade da influên
cia política, da influência conjuntural partidária, onde mui-
tos cargos so preenchidos, no tanto pela capacidade técnica
mas, porque seus ocupantes Lêm papel relevanLe na dinêmica po
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li tira. É importante que se treinem essas pessoas. No tenho

nenhwt preconceito contra a realidade política, também no
adiantaria porque é una realidade. A mim no importa que de-
terminada pessoa exerça um cargo político, mas me importa que
essa pessoa seja treinada, para que seja realmente competente
naquele cargo. Em qualquer organização e fundamental que as
pessoas sejam treinadas. Ainda mais uma instituição como es-
sa Casa Legislativa, porque aqui se perde, do ponto de vista
tcriico, no recrutamento e seleção. O que se perde do ponto
de vista tcnico do recrutamento, ganha-se no processo de
treinamento. Grande parte das reclamaçes poderiam ser cana
lizadas e concentradas para que essas pessoas sejam treinadas.
O americano muito prático com relação a isso, embora eu no
tenha nenhuma simpatia em relação ao modelo americano. Deve-
se procurar ter uma pessoa competente do nosso lado.	Num

pais como o nosso, que realmente no tem uma tradição de cres
cimento pessoal, de desenvolvimento técnico muito grande,
muito importante e necess&'io contudo, que passemos a lutar,
no para reclamar das colocaç6es políticas e das injustiças
de certas normas políticas, mas para que as pessoas sejam
treinadas para ocuparem o seu espaço. Isso interessa, de um
lado, a própria organização que procurara pessoas cada vez
mais capacitadas. Interessará também s pessoas. É claro que
esta é uma posição minha com relação realidade atual, mas
tenho esperança no processo de treinamento. Todos os organis
mos, sejam públicos, legislativos ou o próprio executivo, es-
to escolhendo pessoas cada vez mais competentes para ocupa-

rem os seus cargos.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Dr. Ant6nio Roberto, fale-nos mais do medo de errar, on-

de o acerto é a única exigência da insituiço formal.

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Sobre o medo de errar, poderia dizer' para vocs o sein
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te: quanto mais se teme, mais se erra o alvo. Quanto mais me
do se tem, mais se erra. Não estou dizendo que não precisa-

mos errar para acertar, mas há uma profunda diferença quando
há vontade de acertar e medo de errar. São dois inversos. Na
vontade de acertar, mobilizo minhas energias para fazer o me-
lhor que posso. No medo de errar, fico me defendendo, procu-
rando não errar. Estou sempre com medo de errar. Há um pres
suposto falso de que e possÍvel viver sem errar. Somos huma-
nos e a natureza é imperfeita, ou seja, as pessoas vivem a ex
cluir a imperfeição. Então, atrás de todo o processo depres-
sivo, existe o medo de errar. Há una visão perfeccionista na
vida da instituição. Não estou dizendo que não se deva bus-
car acertar. A gente detecta que numa instituição existe o
medo de errar porque, quando há um erro não se procura a sua
causa, mas sim o culpado. As pessoas vivem não para acertar,
mas para não errar. É como se não vivêssemos para viver, mas
para não morrer. Eu quis fazer esta palestra da melhor manei
ra possível. Isto não significa que não tenha medo de não
dar certo. Ninguém pode ser mais competente do que suas pos-
sibilidades.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
O modelo americano estimula a competição. Os fins são

mais importantes do que as pessoas, que são substituveis. Vi
sa-se o lucro. O modelo japonês estimula a cooperação. As
pessoas são mais importantes. O fim a ser atingido é visando
o bem-estar comun. Ambas apresentam um desenvolvimento exce
cional. No caso, o modelo brasileiro poderia ser orientado
de que forma?

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
De certa forma, a palestra foi sobre este assunto. De fa

to, o modelo ocidental americano é extremamente competitivo.
O americano olhando o pr do sol, costuma dizer: "Quantos d-
lares vale'»' O modelo japons, o modelo oriental, está vol-
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tado para a pessoa. Pasicamente a pessoa entra numa empresa
corno, por exemplo, a SUMITOMO, e passa a vida inteira l.

Existe, portanto, uma diferenciação entre o modelo ameri
cano e o modelo japons. Temos a teoria Z que mostra o mode-
lo japonês. Essa diferença de modelos se deve à noção do tem
p0. Para o ocidental, o tempo á um bem escasso. As pessoas
nunca tm tempo. Para o oriental, o tempo á um bem abundante.
Atá no processo religioso isso tem conseqüências. Os ociden-
tais acham que a vida á única e, por isso, devem crescer rapi
damentc, antes que a vida se acabe. Para os orientais, exis-
tem as reencamaçes. Voc tem mais vida para se aperfeiçoar.
Essa á a diferenciação entre os dois modelos.

A meu ver, não devemos adotar nem um nem outra,mas fa-
zer uma s{ntese dos dois. Não podemos negar a sociedade tec-
nolágica ocidental, os aspectos da lucratividade, mas não po-
demos absolutamente renegar o aspecto humano, pessoal. Qual-
quer pessoa que der ánfase a um dos dois modelos, correrá o
risco de cair num processo de erro básico, isto á, o de ten-
tar submeter as pessoas aos interesses organizacionais ou as
organizaçes aos interesses pessoais. Acho que são as duas
partes de una mesma moeda. Ao mesmo tempo que devemos acei-
tar o processo tecnolgico do lucro, devemos saber dar um fim
social a esse lucro. Devemos ver a importância das pessoas
dentro da organização. De repente, veremos que você não vale
apenas pelo seu sucesso. Mas não podemos descrer da base ma-
terial, da lucratividade, do problema financeiro que á neces-
sário para a vida da pessoa.

Quando a gente conversa com um americano, isso á incr{
vel, a primeira coisa que ele pergunta á: "Qual á o seu car-
ro? Qual o tipo de sua casa? Quanto vocá ganha?" Isso por
que ele já foi educado nessa idéia de que "time is money", tem
0 á dinheiro.

O oriental diz: "O tempo sou eu". "O tempo não existe".
É importante saberTnos que o processo social á importan-

te, que ns somos importantes. Devemos ter em mente os as-
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pectos pessoais, os aspectos profissionais, os aspectos fami-

liares e os aspectos da pessoa, como pertencente a uma socie-

dade.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Como adequar esta integração - interesse pessoal aos ob

jetivos da instituição?

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
A primeira questão a ser colocada é a seguinte: ns

trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Dentro
da hierarquia da nossa vida, devemos nos situar. Devemos sa-

ber se o trabalho é um meio para um fim. Devemos saber o que
um fim e o que é um meio. Pode ser que o trabalho tenha um

significado social, que seja um instrumento onde voco viva me
lhor, e de repente, voc abre mão cia vida familiar mais sadia

e das suas necessidades individuais em prol do sucesso. Houve
uma inversão dos meios. Isto do ponto de vista individuaL Do
ponto de vista da instituição, ela tem seus objetivos e tem
que alcançar estes objetivos. Mas, tem que saber que, para
isso, as pessoas tm de atingir os seus próprios objetivos.
Isso é o que se chama moral do grupo. Se houver esta separa-
ção, ela não irá beneficiar, nem o indivíduo, nem a empr,rsa.
A empresa torna--se improdutiva e as conseqQncias são funes-
tas para a concepção dos objetivos. Por outro lado, a empre-
sa não pode abrir mão dos seus objetivos e s5 cuidar dos obje
tivos das pessoas que ali trabalham. Ela tem uma função mais

ampla.
Enquanto pessoa, eu não posso me submeter aos objetivos

organizacionais da empresa apenas, tenho de articular a minha
vida. Essa integração seria feita no nível da reflexão. No
n{vel prático, fazendo uma s{ntese, temos que aprender a nos
adaptar e nos reaparelhar para lidar com este processo críti-
co. Os interesses das organizaçes não deveriam ser antagni
cos aos interesses pessoais. São diferentes, mas não antag6
nicos. No nivel prático, eu tenho que me treinar para conse
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guir esta ligação. É importante o papel que faço aqui, consi
dero importante estar com vocs. Mas, no é só isso a minha
vida. No posso abrir m& dos meus interesses pessoais, em
prol do sucesso que desejo obter na vida. Isto significa que
eu no posso querer alcançar determinados objetivos organiza-
cionais a qualquer preço. Eu no posso entregar a minha vida
totalmente, sen.o cairei no "conto do vig&rio".

Fala-se muito na crise da meia idade. Ela acontece com
as pessoas que colocaram a sua felicidade apenas no xito pro
fissional. E depois perguntam: em que eu errei, o que fal-

Lou?
Hoje, ja e entendida a crise da meia idade como algo que

acontece a pessoas a quem se prometeu tudo: se elas cresces-
sem, estudassem, casassem, tivessem filhos e um bom emprego
elas seriam felizes. De repente, tudo isto aconteceu. A pes
soa é bem sucedida na vida e ela pergunta: onde esta minha fe
licidade? É porque são duas coisas paralelas. Jamais o nos
so trabalho nos dar felicidade, mas podemos levar o nosso
trabalho a contribuir para entendemos os nossos sentimentos,
a nossa vida interior e psicolgica.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
A segurança no emprego proporcionada pelas caracterÍsti-

cas, pelo regime estatutirio, no seria mais prejudicial do
que benéfica ao funcionrio piblico, na medida que tende a
torn-lo um acomodado e inibe a sua criatividade?

C) SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Esta é uma pergunta interessante, porque a resposta

paradoxal. Procurem sentir, ao invés de entender. Considero
que a estabilidade estatutria é realmente um fator negativo.
No por este motivo da acomodação, que tambm e verdade, mas
sobretudo, porque esta estabilidade é falsa. Toda vez que ai
guem me promete una segurança, eu começo a me sentir insegu-
ro. Somos mortais, efmeros e transitcrios. A grande insegu
rança humana no se refere ao trabalho, ao casamento ou
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nossas relaç&s. A grande insegurança humana refere-se ao fa
to de que nós vamos morrer. Então, qualquer lugar, qualquer
instituição que nos dá uma certa estabilidade, ao invás de
nos proporcionar uma segurança interior, nos proporciona uma
insegurança cada vez maior, porque no findo, sabemos que nada
á estável, que tudo á transitório e tudo passa.

Tenho trabalhado há anos no serviço público, tenho feito
intervençes de desenvolvimento em várias entidades póblicas
e encontro no nível do serviço público maior insegurança psi-
colgica do que nas empresas particulares, onde a pessoa terá
que batalhar e ganhar a cada dia seu próprio cargo, terá que
crescer para garantir seu próprio cargo e assim mesmo não há
garantia.

S3 tem duas alternativas: ou continuamos acreditando que
existe segurança fora de nas, com relação à perda do emprego,
perda de prestígio interior, com relação à agradabilidade in-
terior, e perda do reconhecimento ou então nós aceitamos a
insegurança básica da natureza humana e a nossa segurança vi-
rá de aceitar essa insegurança e de não lutar contra ela. Se
gura á a pessoa que aceitou a instabilidade das coisas, segu-
ra á a pessoa que encontrou espaço para sua vida, para a sua
propria morte.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -

Fale-nos da MOTIVAÇÃO numa organização, onde promoç6es e
outras chances de melhora ou realização, acontecem quase que
unicamente pelo tempo ou pelo prestígio polftico, como á o ca
so da Assembláia.

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
No modelo americano de motivação, são inúmeros os livros

e as teorias sobre motivação do trabalho que variam desde a
escala de necessidade como a que diz que uma pessoa para es-
tar motivada precisa ter segurança, prestigio e vai até a teo
ria de enriquecimento que diz que o principal fator de motiva
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ção, uma vez satisfeita a necessidade básica, seria que a pes
soa se sentisse criativa no seu próprio trabalho. Tenho pes-
quisado e trabalhado num processo diferente do modelo atual-
mente existente. Tenho trabalhado muito na questão da auto-
motivação. De um lado não nego que a empresa deve fornecer
condiç6es de trabalho: promoção, progresso, segurança, salá-
rio, etc.. Mas a minha tese fundamental é que nenhuma insti-
tuição terá capacidade de me motivar se eu pessoalmente não
estiver motivado. Sou responsável pela minha motivação vital
que e o motivo da palestra. Digo que, independente das condi
ç6es de trabalho, tenho que aprender, que estar bem. Não quer,
dizer que não vou exigir promoção, mas não como condição uni-
cá de ser feliz. Então, são dois aspectos: de um lado acredi
to que numa instituição legislativa em que as promoçes são
feitas, não por critários de competncia, segundo a pergunta,
mas por processos políticos, acredito que motivação não exis-
tirá, será extremamente difícil. Realmente, a empresa estará
desmotivando as pessoas, estará criando pessoas frustradas,
que lutaram, trabalharam e não conseguiram promoção. O que es
tou dizendo e outra coisa: "Já basta que a instituição não d
promoção adequada, não posso entregar-lhe minha alegria de vi
ver." Quaisquer que sejam as circunstâncias ambientais do
trabalho, no meu n{vel pessoal vou fazer o que posso para es-
tar, bem. E aí, estando bem, terei maior energia para lidar
adequadamente com estas forças contrárias, com estas situa-
ç6es. A instituição pode me negar aquelas coisas que são im-
portantes para mim, mas eu não vou entregar para ela a minha
alegria de viver, a minha energia vil,-i1. Frito eu tenho traba
lhado muito no nível da autOrnotivaço. A empresa deverá mo-
tivar seus funcionários através de salar (:)s e pmnoç6es ade-
quadas, mas eu devo me automotivar diante da vida, porque eu
não tenho dúvidas de que a vida é algo mais do que a efemeri-
dade do que estamos vivendo.

Quero dizer às pessoas que me fizeram perguntas que, se
a minha resposta não lhes satisfaz que podem continuar a me
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interrogar, porque eu não estou tendo "feed-back", não estou
sabendo se as pessoas que fizeram perguntas estão satisfeitas
com as respostas.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Gostaria que o senhor falasse, se poss{vel, do poder. O

que é poder? De onde vem? Onde vai chegar? Poder versus au
toridade.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Nós aprendemos, desde crianças, que a autoridade vem das

pessoas, vem do cargo. E é verdade que no processo social,
muitas vezes isso ocorre, mas quando isso ocorre, chamamos a
isso abuso do poder. No meu ponto de vista, a coisa é muito
simples: a autoridade vem dos fatos, da realidade. Não quero
que vocs acreditem numa palavra do que falei aqui. Testem
Se for verdade, ; se for mentira, é. Eu não quero que vocês
acreditem no que eu estou falando pelo meu "curriculum mor-
tis", porque estudei em Harvard. Isto não adianta, porque eu
sou o que estou sendo agora. Os senhores poderão me conhecer
pelo meu passado, mas s6 poderão me amar pelo que sou ago-
ra. Não quero que vocs acreditem - e ai estou dando a res-
posta à questão do poder - porque eu sou urna autoridade nis-
so. A autoridade vem dos fatos. Antigamente, na Idade Média,
acreditava-se que a autoridade vinha de Deus para o Rei, para
o dirigente e, posteriormente, chegava ao povo. Eu continuo
acreditando que a autoridade vem de Deus, mas através dos fa-
tos, da realidade. Uma árvore é uma árvore, por isto ela po-
de agir cano urna árvore, baseado neste fato. Mas quando exis
te o abuso do poder, as pessoas que se investem no poder, a-
cham que a autoridade vem delas. É muito comum o chefe dizer
"eu quero". Os fatos não são assim. Essa seria apenas a ima
turidade de una organização, de pessoas. Para a criança, a
autoridade vem dos pais. É porque o pai falou ou a mãe falou.
Mas, na medida em que for crescendo, vai mudar. Não será mais
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porque o pai ou a mae falou, mas porque os fatos indicam is-
so. A autoridade, no meu entender, vem dos fatos. O poder
a capacidade de lidar com os fatos. Isto, no nível do poder
em si, o poder operacionalizado. A nossa sociedade foi estni
turada com base naqueles que dizem, nos focos de decisao, nos
focos de interpretação dos fatos. Esses fatos é que, se diz,
dão determinadas parcelas do poder. Evidentemente, que quem
iria, precipuamente, dizer os fatos e o poder seriam as pes-
soas dadas. Num país igual ao nosso, milhes de pessoas di-
riam: "o fato esse". E escolheriam seus representantes pa-
ra que eles dessem interpretaç6es dos fatos e da realidade e
nisso é que se baseia a Assembléia Legislativa.

As pessoas que vivem a prpria realidade, de repente, es
colhem um representante para que eles interpretem, para que
eles percebam e mudem os fatos, a vida, a situação, como, por
exemplo, a situação brasileira. Isso seria no nlvel do poder.
São pessoas representativas, pessoas que vão perceber e alte
rar os fatos da vida social. O que ocorre, às vezes, não
isso, o que ocorre é que as pessoas tem esta distorção, acham
que a autoridade vem do cargo que ocupam, enquanto, na verda-
de, o cargo é apenas um espaço, onde ela vai gerir a autorida
de, o poder. Quanto mais for verdadeira a pessoa com os fa-
tos, cctn a realidade, com a vida, mais verdadeira será na ad-
ministração, rio poder. Quanto menos verdadeira, quanto mais
cegos forem, quanto menos ouvidos tiverem, quanto menos olfa-
to, quanto menos tato, mais as medidas que tomarão serão auto
ritrias.

Ao detentor de determinado poder, o que importa não são
as opinies sobre a realidade, mas a sua humildade em procu-
rar apropria realidade.

Do ponto de vista poiltico, toda vez que determinada pés
soa detentora do poder se afasta da realidade dos fatos, afas
ta-se tambm das pessoas, do povo, das prprias pessoas que o
escolheram. A autoridade vem dos fatos e não das pessoas.
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COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Marido e mulher estio cada vez mais afastados de casa,

buscando no trabalho una complementaço da renda do outro. Is
to implica em funcionário fisicamente no trabalho e espiritu-
almente em casa. Como minorar o problema, satisfazendo as
necessidades das pessoas e, ao mesmo tempo, procurando atin-
gir os objet IVOS da organização?

O SR. ANTÔNIO BEHr!O SUARES -

Esta havendo uma mudança em todas as instituiç6es, inclu
sive no prxprio casamento, na família. A famÍlia agregada,
todos juntos, continuamente juntos, está dando lugar ao chama
do casamento aberto, a una famÍlia aberta. Inclusive, há uma
alteração dos direitos adqu i ridos pela mulher. Nos últimos
anos, ela p6de começar a sair de casa. Antigamente, a mulher
ficava dentro de casa. Enquanto o marido saÍa para trabalhar
ela ficava tomando conta dos filhos. Na medida em que o pro-
cesso social foi avançand essa situação se alterou. Hoje rias
sabemos que a mulher trabalha fora e que, concomitantemente
surgiram as creches, as escolas, os pr-escoiares. O que es-
tá havendo é a dificuldade de nos ajustamos a estas altera-
ç6es. O casamento está cada vez mais aberto, o casamento não
será mais aquele com a família como entidade voltada para si
mesma, mas una entidade voltada para fora, para o social.

É claro que nenhuma mudança ocorre sem crises e várias
crises estão ocorrendo rio casamento, tendo em vista a prcpria
noção de casamento e famÍlia. Fomos treinados para um tipo
de família que não funciona mais, a família com todos juntos,
várias horas por dia.

A crise das geraç6es está se dando ai: os pais mais anti
gos querendo que os filhos permaneçam com eles, que a refer'n
cia seja ainda detennin{stica, mas os jovens estão querendo
una liberdade cada vez maior.

A propósito, temos o livro do Prof. Domingos Gandra, chá
mado "Casamento numa Sociedade em Transformação", transforma-
çao claramente notada quando observadas as tendncias do casa
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mento no mundo, do casamento no Brasil. A própria mobilidade
social aumentou demais. Então, o prximo, a família, poderá
eventualmente ter una extensão, atá geogrfica, maior. Hoje,
á muito comum a pessoa que mora aqui, ter de ir trabalhar fo-
ra, em outra cidade. É claro que em nível de nossos sentimen
tos tambám deverá haver um progresso, senão será extremamente
dolorosa esta situação. Se eu conceber a família como algo
muito misturado, muito junto, muito apegado, eu sofrerei tre-
mendamente com esta distensão, com esta mobilidade social, ou
seja, deveres sociais mudados dentro de nas. A relação amoro
sa não será mais de apego, mas de liberdade. A família, o ca
samento que tinham por ponto principal, a composição de seus
membros, se estende, dando lugar à família onde a liberdade á
o ponto fundamental. Havendo liberdade, há escolha, com esco
lha há mudança e há separação, mas isto não necessariamente.
Acredito que deveríamos redimencionar a prpria existância, o
pr6prio casamento. Aliás, toda crise em família significa
que algo precisava mudar e não mudou. As pessoas não sabem
qual o prEximo passo a dar.

O processo de crescimento social, as terapias,t&n por ob
jetivo conciliar esta adaptação.

PARTICIPANTE -

Fui eu quem fiz a pergunta e eu gostaria de complementá-
la. Em minha pergunta eu gostaria que o senhor me dissesse
alguma coisa no sentido de minorar este problema, porque os
funcionários - marido e mulher - estão sendo obrigados a
trabalhar em dois horários. E eles tâm uma organização pe-
quena, como diz o senhor, uma organização familiar. O lar,
a casa tm de ser administrados. Há as necessidades parti-
culares, como: mádico, dentista, escola. A organização tem
ainda os objetivos a serem atingidos. As tarefas tâm de
ser executadas. Os horários, às vezes, não t gm tarefas es-
pecíficas, mas a pessoa tem de ter disponibilidade. Por exem
p10, quem trabalha na biblioteca, tem que ficar lá sete horas
as vezes, sem funçao nenhuma para, de repente, aparecer alguem.
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O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
No nível de tendência do mundo esta necessidade tem sido

contemplada. Na Europa, em diversos países, existe o horário
móvel, nova jornada de trabalho. Há uma reivindicação mun-
dial por parte do trabalhador, no sentido de que o horario
n.o seja to rígido. Existem algumas experiências com suces-
so em algumas cidades, em algumas empresas com relação à jor-
nada de horário m6vel, que levaria em conta estas necessida-
des, mesmo que não seja do casal. Mesmo individualmente voc
tem que ir ao médico, ao dentista, fazer compras, etc.. O ho-
rário não seria rígido na quantidade de tempo de oito horas.
Trabalhar de tal a tal hora, mas seria móvel. De semana em
semana, a pessoa variaria o horário da jornada. Voc teria
tambám algum dia livre da semana, ou algum horário. A nível
de Brasil existe - devido ao problema do combustível - aquele
projeto, ou pelo menos uma tendência de se conseguir um hora
rio contínuo, corrido, em que vocêsairia mais cedo. O moti-
vo seria outro, mas atenderia a este aspecto. No nível da re
alidade, os problemas Lm sido resolvidos na base do chefe
deixar que voc saia. No nível de organização, seria necessá
rio que se levasse em conta este aspecto para ver o que seria
possÍvel em termos de f'ncionamento. A pergunta feita e mui-
to significativa. É muito importante dar uma indicação para
resolver os problemas. Os bancos hoje fazem muito mais coi-
sas do que antigamente. Minha resposta se prende ao fato de
que voc precisa de um tempo para fazer o que você precisa,
de um espaço temporal para o seu crescimento. É una necessi-
dade psicológica e necessidade de tempo: um tempo de isolamen
to em que você vai refletir suas coisas. Isto importante.
No nÍvel da organização dirÍamos que ela tende ou poderia ten
der a ver esta questão.

E a produtividade? Nas empresas que aderiram ao horário
m5vel houve um bom resultado. Não houve prejuízo de trabalho.
Nos termos pessoais, devo pensar em que se poderia fazer. Te-
ria que se pensar ate se conseguir isso. Isso no nivel de in
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dividualidade: o que tenho para pensar.
No nível de relacionamento a saída seria: como temos ti-

do pouco tempo para os filhos e para os esposos e esposas, te

ríamos que salvar a qualidade de relacionamento. N6s fomos
treinados para ver as coisas em termos de quantidade: quanto
tempo, quantos filhos temos, quanto tempo de casamento, quan-

to tempo de emprego; quando de fato o tempo no é importante,
mas a qualidade. O importante é o nível de relacionamento
com os filhos e a família. J que a quantidade tem sido dirni
nuÍda, temos que melhorar a qualidade, mas para tudo isso é ne
cessario o que disse na palestra.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Dr. Ant8nio Roberto Soares, como ouvir? Que diferença

existe em ouvir e escutar?

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Ainda tem música ali ? Aumente o som para ns. (Pausa)

O.K. Isto é ouvir. Ou entê.o escutar. Tanto faz. O im-
portante não é a palavra, a diferenciação que a pessoa faz do
que seja ouvir. Escutar seria o contrrio disso. Um é com o
pensamento: discutir j5ara cima - são os inteligentes. Outros

so sbios: é com o coraçao.
Eu gostaria que vocês estivessem me escutando. Eu gosta

ria que vocês tenham ouvido o timbre da minha voz porque, o
mais importante no foi o que eu falei, foi o que eu n.o fa-

lei. O importante é o sentimento que eu estou tendo com rela
ço ao fazer. O importante é o amor com que fiz esta pales-

tra, no a palestra em si. E s6 se aprende escutando. Quan-
do você conseguir escutar alguém, como você escuta a chuva,
você estar aprendendo. Fora isso você estará se enchendo de
inforrnaçes, dando dados ao seu computador, alimentando a sua
inteligência e empobrecendo o seu sbio. Escutar é isso. J
ponho a música de propósito, pois tanto faz escutar a música
ou a minha palavra. O ponto de vista é empÍrico do que se
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pretende. Se voc conseguu escutar essa músi ca, voce ter
escutado o que eu falei. Se alguém no escutou uma palavra,
no entendeu uma palavra do que eu falei, mas se sentiu a reu
nio, se está vivendo a reuniao, se está sentindo esse momento
da reunio, sente de una forma superior, com a cabeça. Quan-
do se perde em simples análises, criticas, ainda no chegou
mui, ainda no veio, n.o percebeu a amplitude dos objetivos.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -

A meu ver, é na arte que o homem realmente se realiza,
que ele desabrocha sua sensibilidade, expressão, criatividade
e sentimento de amor. A arte una necessidade vital do ho-
mem e experincia vivencial mais importante. O que o senhor
ha do incentivo de atividades artÍsticas paralelas ao traba

lho?

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -

Acho fundamental, desde que esse processo de atividade,
seja na poesia, na literatura, na pintura, na musica, ensine
no a ser poeta, mas a viver a poesia; ro a tocar uma música
mas a ser a música; no apenas a pintar urna tela, mas a ser
a pintura. O mais difÍcil na arte quando a gente se separa
da expressão. A postura da arte no é urna tendncia, é um
modo de viver. Devemos cultivar as aptid&s. Os japoneses fa
zem isto muito bem. Todas as empresas tem canteiros para se-
rem trabalhados, pinturas para serem feitas e no vejo a for-
ma de crescer, seno a expressão do meu corpo, do meu aspecto
corporal. Acho que o importante , antes de ser poeta, de fa
zer poesia, viver poeticamente. Esse nosso encontro pode ser
poético ou não, dependendo de como estou e vocs estão. Acho
importante que vejam o aspecto da transformação. Qualquer pés
soa artista. Todos ns somos por natureza artistas. Cada
um partilha usando a maneira como se expressa melhor, seja
pintura, música, palestras, mas de una forma poética. Jesus
era basicamente um poeta, basicamente um artista.



COORDENAÇÃO DE DEBATES -

Qual a possibilidade de mudança numa instituição, como a
Assembléia, onde a mentalidade imperante e operante é fundada
no modelo paternalista?

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
A nível organizacional, é uma mudança lenta e pequena. A

n{vel intelectual, grandes mudanças podem ocorrer. Quanto
mais inadequadas forem as condiç6es externas, mais se terá
que crescer para dar conta. Mas, tendo que aprender a lutar
com essa realidade. Do ponto de vista da organização, as mu-
danças são lentas e pequenas. A estruturação, sobretudo do
serviço público brasileiro, muito funda, muito lenta. As
tentativas de reforma administrativa vm desde 1930. E hoje
o avanço qual ? Quase nada, muito pequeno. Grandes oportu-
nidades surgiram neste país, de mudança de serviço público.

Estas oportunidades passaram e dif{ci 1, é realmente
muito difícil. Vocs vem por exemplo esta Casa Legislativa,
isto e um ponto m{nimo, pequenlssimo, no processo do servi-
ço público brasileiro. A mudança a nível de organização
pequena e lenta, mas possível. Acredito que a presença dos
senhores aqui hoje, já significa uma grande mudança nesta ins
tituição. Eu sinto una sombra de renovação, algo novo aconte
cendo nesta Casa, sinto que há realmente alguma coisa nova a
germinar. Não tão grande como gostaríamos, mas existe algo
que podemos desenvolver na nossa vida, que é a paciência. A
natureza não dá saltos. E a natureza social, esta não dá mes
mo. No nÍvel individual, o crescimento pode ser muito grande,
porque na mesma condição em que uns optam pelo crescimento ou
tros optam pela loucura. Diante de fato trágico na vida de
alguém, uns crescem e outros decrescem absurdamente. Voc tem
que ser mais competente como pessoa, para trabalhar naquele
lugar. As condiçes passam a ser a sua aliada. Quanto pio-
res são as condiç6es de trabalho, mais voe tem de crescer pá
ra dar conta de estar naquele lugar e estar bem.
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ GAMA DIAS -
Antes que a Coordenadora faça outra pergunta, há uma per

gunta em minhas mãos, da Sr Márcia Helena. Ela, cano parti-
cipante, gostaria de saber como poderá conversar com o senhor,

em outra oportunidade e onde encontrá-lo?

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
O meu telefone á 223-5639. Caso eu não esteja, a Secre-

tária eletrnica tomará nota e, depois, eu me comunicarei com
a pessoa. O meu escritrio chama-se Companhia para o Desen-
volvimento Humano. É um espaço, um tempo, um momento de as
pessoas aprenderem a se conhecerem, a crescerem no seu desen-
volvimento pessoal. Trabalhamos, sobretudo, a nível de ernpre
sas, dentro da organização das empresas. Mas, também, traba-
lhamos em atividades ligadas s pessoas, diretamente. Há um
ano e meio, eu vinha realizando uma reunião d'aS 4 a s. feiras, à
noite, quando eu me reunia com cerca de 70 a 80 pessoas, para
conversarmos. Eu me assentava e as pessoas faziam perguntas
sobre crescimento. Era o meu dizimo ao processo social. Tan
to que eu não cobrava essa atividade. H mais ou menos um
mas, dei uma parada para reciclar-me. Quando voltar a essa
atividade poderei avisar a vocês.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Se o desenvolvimento empresarial e o de pessoal á impor-

tante para as empresas, qual a importáncia do desenvolvimento
de Recursos Humanos, aqui na Assemhláia?

Como o senhor v a abertura da Mesa da Casa, a atitude
da Diretoria Geral na busca de preservar o diálogo entre a Di
retoria e a Comissão? (Essa pergunta á feita pela Comissão
de Recursos Humanos).

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
A importáncia da CcTniSSao de Recursos Humanos na Casa

Legislativa á fundamental, como aliás á importante para todo
rgão. Em qualquer organização - OEA, ONU e outras grandes
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organizaç6es - h uma grande comissão de recursos humanos. As
grandes empresas tm uma porcentagem, una rea de recursos hu
manos. A .rea de recursos humanos vai catalisar, de um lado,
as necessidades de organizaç.o, de crescimento, a necessidade

do crescimento das pessoas e vai tentar implementar programas

que ajudam a esse desenvolvimento. Assim, de uma importn-
cia fundamental a Comisso de Recursos Humanos, que tem por
objetivo bsicovisarao crescimento e a realização entre as

pessoas.
Comi relação à abertura,a direção geral, do Diretor-Geral,

total. Quer dizer, eu percebo corno sendo total neste momen

to. À medida em que esse programa incentivado e apoiado
por ele, ou pela sua rea, é claro que há um desejo profundo
e urna sede de crescimento. Acredito que esse evento que esta
ocorrendo é muito mais importante para a vida dessa institui-
ço, do que cada um, individualmente, esta pensando. Acredito

que o 1)r. Gama, à medida em que promove essa Semana, em que
ele está presente, surge um fato: descobriram que precisam ai

terar um pouco o crescimento, o desenvolvimento do pessoal a-

qui. Diria que esta é uma atitude pioneira em casas legisla-
tivas, acho que, pela primeira vez esta acontecendo aqui. Is
to vai descortinar tecto irn processo de treinamento, de desen-

volvimento, etc..

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Como enfrentar a quest.o da democratização dos cargos nu

ma estrutura organizacional de natureza política que, para o
seu resultado exige, inclusive, especialização? O senhor no
conhece experiências de alguma instituição (considerada Dire-
toria Geral e Secretarias a ela subordinadas), que tenha auto
nornia, por si sc5, inclusive para o recrutamento, para os car-
gos de sua área, reservando-se ao segmento político s6 os de
sua rea, as do apoio pol{tico específico?

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Tenho respondido, de certa forma, isto de duas maneiras
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diferentes. Foi, mais uma vez, a nossa resposta, quando dis-
se que a gente tem que trabalhar com o fato real. É claro
que o fato verdadeiro é adequado ou no, mas temos que lutar
para esta mudança. Por exemplo, o preenchimento dos cargos
nos gabinetes, foge um pouco ás caracterÍsticas da atividade
política, foge realmente às atividades meramente empresariais
e lucrativas. As pessoas que trabalham nos Gabinetes terão
que ter do administrador, confiança tcnica e pessoal. Mesmo
porque a atividade de um político não se restringe apenas ao
seu trabalho dentro d Assembléia, mas a um trabalho junto
aos seus representados. Então, eu diria que a descaracteriza
ção se fará num processo de crescimento desta instituição, na
medida em que ela realmente comece alguns programas de desen-
volvimento gerencial das pessoas, ao nÍvel de exigência para
uma postura cada vez mais tcnica e mais científica, que será
colocada no decorrer dos programas.

O que sinto á que realmente há uma insatisfação básica
por causa desse problema. Isso seria uma reclamação sistemá-
tica que vocâs teriam que fazer. Então, á importante que es-
ses sentimentos sejam realmente expressos. E importante que
haja um espaço para responder esta questão. De qualquer for-
ma, acredito que qualquer mudança nesse processo deverá ser
um procedimento gradual e acredito mesmo que jamais será uma
mudança tão desejada pelas pessoas, que dotasse o fato políti
co de toda a sistemática que temos.

Sabemos que um Deputado á eleito por determinadas áreas
e á necessário que esteja em ligação com aquelas pessoas, da-
quelas áreas. Sabemos que há conveniáncias e inconvenlncia
no trato da coisa ptiblica.

Apesar de pessoalmente eu não gostar de p01 { tica e não
me envolver com a mesma - quantos convites recebi antes, para
visitar a Assembláia e eu disse que não tinha tempo - e não
ter um gosto preferencial por esta área e esta situação, ao
mesmo tempo sou perspicaz o suficiente para testemunhar e re-
almente ver que o processo de mudança não pode ser uma mudan-
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ça que vá em direço contrária realidade existente. Essa mu

dança será paulatina.

PARTICIPANTE -
A gente percebe que há uma necessidade premente de cada

Deputado se organizar de acordo com as conveniáncias políti-
cas, mas n.o sei se o Sr. teria alguma experiência nesse sen-

tido.

O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Com relação a uma experincia na Casa do Legislativo n.o

tenho, mas há muita diferença nesse aspecto dos 6rgaos públi-
cos de maneira geral. Tenho experincia sim. Houve momentos

no Ministário da Agricultura em que o pessoal tácnico ou o
corpo administrativo no foram escolhidos por injunç6es poll-
ticas, mas baseados numa capacidade tácnica. Isto em vários
&'gos de que tenho noticia. Acredito que a coisa poderia
ser feita em dois níveis. Acredito tambám que á uma bandeira
significativa que se pode empunhar. Queremos que a área admi
nistrativa seja cada vez menos influenciada por injunç6es p0-
ilticas. Isto interessará, inclusive, a área política. Quan
to mais tácnicos na área administrativa, mais evidentemente a
área pcl{tica será contemplada, num n{vel futuro, com o me-
lhor trabalho. Num nível presente, aumentar o treinamento e
incrementar o treinamento na área administrativa, sobretudo
aqueles que no apresentam os conhecimentos tácnicos necessá-

rios.

PARTICIPANTE -
Eu me refiro aos cargos de recrutamento amplo, que s *5 se

riam preenchidos por funcionários já. efetivos. Essa escolha
á aJ.eatria e desestimula outros funcionários, porque passa a
ser uma escolha de políticos. Eu acho que deveria ser uma col
sa da autonomia da Secretaria.

() que pensa o senhor?
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O DR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
- Considero legítimo o seu desejo. Apenas estou dizendo

que a maneira de se conseguir isso, será tina maneira gradual,
a partir de una ampla discussão desta questão. Esse será o
primeiro grande passo, para aperfeiçoamento cient{fico e tec-
nológico da escolha, do recrutamento, da se1eço das pessoas
que compõem o quadro administrativo. Acho que será possível,
no decorrer do tempo.

Considero legítimo o seu anseio. Acredito que deve ser
levado em conta. Nos primeiros programas de treinamento e re
flexo organizacional, essas coisas vo ocorrer. Se ningum
colocar esta questo, n.o se pode chegar lá. N&) vejo cano
chegar imediatamente, mesmo porque no é um problema s6 de
normas, mas de comportamento. Terá de ser trabalhado.

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS -
Finalmente, Dr. Antnio Roberto Soares, a Canisso de Re

cursos Humanos gostaria que o senhor desse a sua mensagem de
esperança para nos, nesse momento político, econ&nico, de cri
se mundial, onde estamos inseridos.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO SOARES -
Aqui vai acontecer uri fato muito bonito. Sobre a mesa

do Gama existe una história impressa que é muito bonita. Você
no sabe Gama, mas esta híst6ria é de minha autoria. Eu no
escrevi livros, fiz una gravaç&. Gostaria de aproveitar es-
te momento bom, contando para vocs essa hist6ria.

"Era una vez milhões de estrelas no céu. Havia estrelas
de todas as cores - li lses, prateadas, douradas, etc. - e
elas chegaram perto do Senhor Deus, o Deus do universo e dis-
seram: Senhor, n6s gostaríamos de morar no meio dos homens.
Deus estranhou aquele pedido, mas consentiu e lhes disse: "Vou
deixá-las pequenas, como vocs so vistas. Podem ir."

Conta-se que naquela noite houve una chuva de estrelas.
Algumas se aninharam nas igrejas, outras correram com os vaga
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lumes e a terra ficou toda iluminada, completamente iluminada
pelas estrelas do céu.

Passando porém algum tempo, elas começaram a voltar. Co
meça= a deixar a terra e voltar para o céu e a terra ficou
escura. Chegaram primeiro as brancas e Deus perguntou: "Por
que vocês voltaram?" Elas responderam: "Não deu para ficar
na terra. L existe muita guerra, muitos conflitos, muita
loucura, multa depresso, muita miséria." E todas as estre-
las voltavam e diziam a mesma coisa para Deus. E Deus dizia:
"O lugar de vocês é aqui onde tudo é perfeito, aqui é o lugar
definitivo, no existe sofrimento, tristeza, no existe mor
te." Depois que todas as estrelas chegaram, Deus falou: "Mas
esta faltando uma estrela, ela se perdeu pelo caminho, o que
houve?" E o anjo respondeu: "Senhor, por coincidência era a
(inica estrela desta cor que existia." Deus perguntou: "(al
era a sua cor?" Ele respondeu: "A estrela era verde, verde do
sentimento, da esperança." E quando olharam para a terra, a
estrela verde no era uma sé, mas havia uma no coraç& de ca-
da pessoa humana e se descobriu que o sentimento que o homem
tem e Deus no tem, é a esperança. Lá tudo é perfeiço,
sabem tudo o que vai. acontecer. A esperança é inerente à na-
tureza humana. A única coisa que no pode nos faltar na doen
ça, na angústia e na depress& é a esperança, esta é a mar-
ca da natureza humana.

(Palmas).

Encerramento

O SR. JOSÉ GANA DIAS -
Meus caros colegas, antes de encerrar a nossa sess& de

hoje, quero dizer que realmente foi emocionante este final.
Trago comigo esta mensagem, sobre a minha mesa de trabalho.
Onde trabalho e vou, tenho sempre comigo esta estrela de espe
rança, de dar a vocês o que houver de melhor de mim.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) -
Declaro aberta a Reunião da manhã de hoje e em declaran

do-a convido para tomar assento à Mesa o ilustre Conferencis-
ta de hoje, Dr. Geraldo Eustquio de Souza, Economista com
Mestrado, Consultor de Empresas.

(Palmas)
Convido a tornar assento à Mesa, a Senhora Terezinha Ursi

ni Bernardino, Presidente da Associação Feminina de Ação So-
cial - ASFAS; o Deputado aqui presente, Euclides Cintra; o Dr.
José Gama Dias, DD. Diretor-Geral da Assembléia Legislativa
D Terezinha do Menino Jesus Cançado, DD.DiretoradoPessoal e
Presidente da Comissão Tcnica de Recursos Humanos.

Constituída a Mesa, a Presidência vai dar a palavra ao
ilustre conferencista de hoje, Dr. Geraldo Eust&uio de Souza

Conferencia

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Muito obrigado pela apresentação. Passarei, de imediato,

à nossa palestra. Quero, inicialmente, cumprimentar o Deputa
do Gensio Bernardino, DD. Presidente da Assemblia Legislati
va; D Terezinha Ursini, Presidente da ASFAS; Dr. José Gama
Dias, DD. Dirtor-Geral; Deputado Euclides Cintra e todos os
caros amigos, que terão a paciãocia de me acompanhar e de me
ouvir na exposição da manhã de hoje. Se me permitem, vou fa
zer a palestra de pe.

O nosso assunto desenvolvimento de Recursos Humanos
mais especificamente, treinamento. Durante toda urna semana
vocgs já ouviram coisas relacionadas a treinamento. Por trás
de tudo que vocâs ouviram, por trás das recomendaç6es que, por
certo, surgiram a respeito do crescimento e desenvolvimento
dessa organização, da qual vocâs fazem parte, por tí'ás dos
conflitos que foram abordados e das expectativas que foram le
vantadas, estava certamente a pessoa humana. Naturalmente
essa palestra final, vai ser para tirar a pessoa humana desse
"de trás" e colocá-la na frente. Vamos ter que recuperar as
inforrnaç6es de urna semana e, por trás de todos aqueles dados,
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pinçar a pessoa humana. Por isso á necessário que eu lhes dá
um caminho, um "como fazer isso", como descobrir a melhor for
ma de participação das pessoas, permeando todos os problemas
e todas as possibilidades que essa organização oferece. O ca
minho que vou lhes dar á o caminho do tripé organizacional. So
trás coisas. No preciso de mais nada. Com  trás c{rculos fa
remos algumas brincadeiras, torrando essa palestra mais agra-
dável e fazendo com que vocâs descubram a presença humana por
trás da problemática organizacional.

Vamos acompanhar aqui, neste quadro em bt'anco, o meu ra-
cioc{nio. De um lado vocâs tâm uma coisa chamada organização,

á o primeiro circulo. O que á a organização? A organização
á antes de mais nada, uma instituição. O que á uma institui-
ção? A instituição á uma organização que goza de aval da so-
ciedade, a sociedade autoriza que ela funcione. Por exemplo,
um grupo de criminosos bem estruturados pode ser uma organiza
ção, mas não á uma instituição: a sociedade não lhes dá aval
para funcionar. A organização á, antes de mais nada, uma ins
tituição. Como á que a sociedade dá aval a uma organização
para que ela funcione ou exista? Com base em quâ, as pessoas
dão autorizaç6es para que essas organizaç6es funcionem? Com
base nos objetivos dessa organização, com basr' nos serviços
ou nos produtos que aquela organização oferecerá à sociedade.
A autorização para o funcionamento de uma organização á dada,
quando o produto ou serviço á necessário e importante para as
pessoas. Assim, uma padaria á autorizada a funcionar, porque
o pão á necessário e importante.

Os objetivos da organização tem que ser importantes e ne
cessários para as pessoas. E vejam bem, é importante lembrar
que tina organização s6 consegue sobreviver, na medida em que
os objetivos que ela se prope a atingir, sejam atingidos. Ca
so contrário, ela fecha.

Una organização á uma instituição que possui objetivos e,
previamente ao seu funcionamento, normas, regimes, rotinas
procedimentos, estatutos ou coisa que o valha, que lhe dão
una conformação jurÍdica e, por isso mesmo, nos autorizam a
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dizer que as organizaç6es s.o as pessoas jurÍdicas.
De outro lado, há algum que conheço bastante ou, pelo

menos, deveria conhecer, j que eu próprio sou um deles, al-
guém que chamaria de indivÍduo. Indivíduo é a unidade elemen
tar da sociedade. O prprio nome indivÍduo vem do latim, sig
nificando una coisa indivisÍvel; a partir dele no ha possibi
lidade de diviso. F a unidade elementar que d base ao fun-
cionamento da nossa : ciedade.

O que e o indivíduo? IndivIduo no e una instituiçao; o
indivíduo é, antes de mais nada, um ser vivo, muito embora ai
gunas pessoas, algumas vezes, duvidem disso.

Indivíduo é um ser vivo dotado daquilo que São Toms de
Aquino chamou de livre arbÍtrio, ou seja, ele tem o poder de
escolha sobre a sua própria vida.

Ele é algum que possui necessidades naturais, como ali-
mentar-se, repousar, abrigar-se do frio. Mas tambm possui
necessidades culturais, que so aquelas necessidades extras
que vo sendo criadas ao longo de nossa vida, como por exem -
p10, possuir uma TV a cores, ter um carro do ano. Enfim, o
indivÍduo é um ser vivo, com livre arbítrio, com necessidades
culturais e naturais, o que para ns j& chegaria para chama -
lo como o imposto de renda o chama: pessoa física.

Observem bem. Quando falo de organizaç6es, falo tanto
da Assembléia Legislativa, quanto da padaria que tem ali na
esquina ou do hospital que tem mais adiante ou ainda do grupo
escolar. Quando falo em organizaç6es, estou me referindo
sociedade mineira, ou brasileira, ou latino-americana. To
pequenas ou tão grandes, quanto se queira. O nível referen-
cial, cada um o coloca onde quer. Mas, observem que as orga-
nizaç6es s.o altamente abstratas, porque elas são na verdade
idéias, meus amigos. Elas no tm exi stncia real. São gran
des idéias que tivemos. Todas as nossas organizaç6es so cj
as que deverão se transformar em realidade. Enquanto organi
zaçes, são simples idéias. J. o indivÍduo não. É altamente
concreto. Quem duvidar disso, dê-se um pontapé. Se gritar
constatara que est vivo. Ele representa um corpo vivo, ati-
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vo, dinmico. Por isso mesmo, na nossa realidade do dia a
dia, temos na verdade dois opostos: de ir lado eu, do outro

as organizaç6es. De iin lado eu: concreto, ser vivo, dotado
de livre arbítrio, de necessidades, uma pessoa fÍsica. Do ou
tro, há o abstrato, que é um corpo de idéias institucionais
com objetivos, com normas, regimentos, com áreas de serviço

previamente traçadas.
Então, se a gente fosse maniqueista, iríamos colocar uma

disputa entre o indivíduo e a organizaço, entre o indivíduo
e a sociedade, entre o indivíduo e a empresa na qual ele tra
balha, entre o indivíduo e o mundo, entre oeu e o outro. A bri
ga até já está feita: um concreto e o outro abstrato. E, mui
tas vezes, ouvi as pessoas se referirirem a ela da seguinte
foniia: sabe por que eu no cresço, por que no me desenvolvo?
É porque a organizaçao em qe eu trabalho no deixa. Às ve-
zes, dentro de uma sala de aula, encontram-se 30, 40 alunos a
discutirem os problemas das suas organizaçes, ou dificulda -
des comuns, porque toda empreitada humana envolve dificulda-
des. Então as pessoas, discutindo as dificuldades, me dizem:
"Geraldo, o que voc está recomendando é muito fácil. \J0cE sa
be como é a empresa em que eu trabalho. Ela é pssimc&. No
me deixa fazer nada." O outro diz: "A minha,ento, voc nem
imagina, e opressora.' Outro diz: "A minha, entio, esta po-
dre, s6 falta cair."

Quando ouço isso, viro-me para os alunos e digo: "Ora,
meus prezados amigos perfeitos, prontos e acabados, acho que
vocs estão gastando o dinheiro e o tempo de vocs à toa. Man
dem a organizaço de vocs para cá e eu a treinarei. Fia vai
ficar boa. Como ela vai mudam" No dia em que eu passar dan
do aula para a Assembléia, vocs nao v.o ter mais queixas de-
la. Isto porque o indivíduo está para a organização assim co
mo a árvore está para a floresta. A floresta é apenas um con
ceito; eu jamais "pegarei" a floresta. IJTTm vez, eu vi um ma
to, uma floresta que começou a pegar fogc. E fui correndo à
cidade e contratei meia dúzia de bombeirc e pedi que eles a-
pagassem o fogo da floresta. Algum t enipr> depois, cheguei ao
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local do incêndio e vi que o fogo continuava a destruir a fio
resta e os bombeiros estavam olhando sem fazer nada. Pergun-

tei porque eles no apagavam o fogo e um deles me respondeu

«Nas estamos procurando a floresta, at agora s6 encontramos
arvores aqui". Florestas vocs n.o vo ter nunca, s5 árvores.

As organizaç6es, as vezes, me chamam para apagar incn -
dios, mas então preciso "apagar" os indivíduos. Onde está

a organizaço para eu apagar esses incndios? Ela no existe,
e ao mesmo tempo, existe, porque existe, de fato, nos indiv{-

duos que a compem.
Mas existe um terceiro elemento que vocs ainda no vi-

ram aparecer. Ele mais forte que os outros dois e represen
ta uma slntese entre os dois opostos. Este terceiro elemento
surge, justamente, de um pouquinho do indivíduo e de um pou-
quinho da organização e, de certa forma, dá realidade orga-
nizaço e dá sentido a existncia do indivíduo. É o terceiro

elemento chamado grupo. O grupo é como urna síntese entre o
incliv{duo e a organização; parte concreta de um e parte abs
trata de outro e por isso poderia ter o nome de "abscreto" ou
"concretato". Do indivíduo, o grupo tem o caráter de ser vi-
vo. Se eu tomar a instituição de vocês como uma organizao,
o grupo de trabalho, uma diviso de departamento é viva por-
que dentro dela existëm necessidades do grupo, porque, o gru-
po constitui, evidentemente, uma pessoa, com seus problemas
prprios, que sempre so diferentes dos problemas incUv:i:1uas
das pessoas que o comp3em, consideradas uma a uma.

Ao mesmo tempo, o grupo herda parte da organização e:Lwn

bm tem objetivos, regimentos e normas. Ele me parece a cha-
ve da questão porque é nele que as coisas acontecem.

A esta altura, eu vou jogar fora o esquema que eu tinha
desenhado, porque ele no está nos atendendo mais. Estes cr
culos estão muito isolados e no é assim que acontece na prá-
tica. Na prática eles esto tão juntos que a gente corre o
risco de misturar tudo e não saber mais o que grupo, indiv{
duo ou organização e não saber' distinguir a natureza dos pro-
blemas no momento em que surgem.

175



Vamos então, fazer o desenho de como estio na realidade.
Na realidade estão assim:

Na pratica estio indissoluvelmente casados, mesmo que es
te casamento, em alguns casos n.o seja feliz.

Esta aqui o indivíduo. Vejam bem que, no momento em que
eu caso esse indivíduo com o grupo, surge una írea comum. É
esta área achuriada de verde e azul (A). Está aqui a parte
do indivíduo, que est& dentro do grupo. Esta parte achuriada
de verde e de vermelho (B) é a parte do indivíduo que esta na
organização. Aqui no meio tem as três cores: verde, azul e
vermelho (D). A esse meio vou chamar o "dia-a-dia", porque
no dia-a--dia, os Lrs estio juntos e a gente no percebe. Vo
c localiza o problema do dia-a-dia em um nível e quer buscar
a solução apenas nele. Mas, n.o tem jeito, porque tanto o
problema quanto a solução estio relacionados com o indivíduo,
o grupo e a organização, conjuntamente. Então, o nosso dia-a
dia, representado pela .rea D, só vai ser inteligível, funcio
nal e pratico, na medida em que eu pesquisar os outros elemen
tos. Como eu entro para trabalhar numa organização, qual o
vinculo inicial que existe entre mime a organizaço?É o chama
do de Contrato de Trabalho. Como sei que sou cidadão brasi -
leiro? Pela Certido de Nascimento. Como sei que entrei nu
ma instituiço chamada matrim&-io? Pelo registro em Cartório,
com Tabelião e Juiz de Paz. Como sei que entrei num clube ?
Pela carteira de sacio. Como sei que estou cursando uma fa-
culdade? Pela carteira de estudante. Como sei que exerço a
minha profissão de Economista? Pelo registro do CREP.

Ento, existe entre o indivÍduo e a organização, a inter
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face verde e vermelha (B), chamado Contrato, que é regido por
uma lei maior do País, chamada CU, ou no caso do Servidor P
blico, o Estatuto do Funcionário. Esse contrato é específico
e estabelece o que a organização espera de mim, o que tenho
de fazer por ela e em troca de quê.

O contrato é una coisa séria. Eu, corno gerente de Recur
sos Humanos, a primeira coisa que faço é mandar o candidato
ler o contrato. Depois pergunto se ele entendeu tudo, se es-
tá tudo direito. Ele tendo concordado, mando assinar, colo-
cando antes "li, entendi, e estou de acordo". Caso contrário,
um mês depois ele volta e diz que esqueceu tudo, ou não cum-
pre as 40 horas de trabalho, ou resolve fazer una coisa muito
diferente do que foi ajustado com ele. É o mesmo vinculo que
rios liga à sociedade, este grande contrato social, que ns
sentimos a necessidade de alterar hoje, não so na sociedade
brasileira, mas como na sociedade mundial, onde as relaçes
estão ficando muito deterioradas.

Eu, como indivíduo, espero alguma coisa e a organização
espera outra coisa diferente da minha. Aí, não tem o casamen
to nunca. O indivÍduo entra na organização, mediante um con-
trato. Ele entra num grupo de trabalho, numa superintendên -
cia, numa dir'etoria,mediante assunção de um papel, ele vai vi
ver um papel dentro do grupo, na forma de um cargo ou de una
função que, em geral, já está previamente descrita, dizendo
o que terá que fazer ali, naquele cargo, qual vai ser o seu
desempenho e, s vezes, nem está escrito. Existem partes do
cargo que a gente já instrui ou a própria forma de ser da or-
ganização estabelece como deve ser. Ele entra no grupo com
um papel definido. O grupo, por sua vez, relaciona-se com a
organização, mediante a hierarquia de poder, baseada na dis-
tribuição de tarefas, na divisão do trabalho, etc.. Então
dá para se ter uma visão completa da organização funcionando.
Existe urna interface central, que é o dia a dia. Existe a in
tercessão indivÍduo/grupo, que se toma concreta, na medida
em que aquele assume o seu papel neste. A intercessão grupo-
organização, representada pela divisão de trabalho, é a forma
como esse grupo participa da organização, mediante um traba-

177



lho que lhe delegado fazer.
Vocs verificam que sobraram áreas, ficou um pedaço do

indivIduo, enquanto individuo; um pedaço da organizaç&, en-
quanto organizaço e ficou um pedaço de grupo, enquanto grupo.
Ficou o que chamamos de "campo de identidade", que a parte
do indivIduo que permanece indivIduo, porque, quando eu assu-
mo um cargo, n.o deixo de ser eu, continuo sendo Geraldo Eus-
tquio. Ocasionalmente, o meu papel de professor, de ins-
trutor, de conferencista. Acabou isso, no sou mais profes -
sor, nem instrutor, nem conferencista. O grupo, também, pos-
sui um campo de identidade prprio. Apesar da divis& do tra
balho, ele tem um campo de identidade que é só dele, e repre-
senta a maneira cc*ïio ele se apresenta como grupo. Da mesma
forma, a organizaço tem um campo de atividade dela.

Aí , vm as doenças. As doenças da organizaço surgem jus
tamente, quando um desses trs elementos do tripé, decide as-
sumir poder absoluto sobre os demais. Aí, vira um "bafafá"
A primeira doença chamada s{ndrne de dominação organizacio
nal. A organizaç.o amplia tanto o campo de identidade dela
que acaba com as identidades dos grupos e dos indivíduos. Tor
na-se opressora. As leis e as normas so mais importantes do
que a parte viva da organizaç.o, que so os indivIduos e os
grupos. A outra doença é a "sÍndrcne de dominação grupal".

Um grupo qualquer decide que ele e o mais importante na
organização. Os objetivos dele que contam, os indivIduos
no contam, a organização no conta, o que conta é ele. Dane
se o resto.

Finalmente, a "slndrome de dominação individual": a or-
ganizaço e o grupo que se danem, a pessoa quer apenas o seu
campo de identidade pessoal, individual. Normalmente aqui
usaria a organizaçao e o grupo apenas corno alavancas para con
seguir o que quer para atender s suas necessidades pessoais.
O indivíduo esquece-se do resto.

Esta introdução simplesmente para lhes dizer o seguin-
te: como que podemos impedir que essas doenças aconteçam
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como é que conseguimos um equilíbrio que, além de estético
seja prático, efetivo; como é que se faz para que haja cargos
e funç6es efetivos dentro da organização, sem prejuízo do cam

p0 de identidade pessoal de cada um, de cada pessoa; como e
que se faz para que haja grupos eficientes e eficazes dentro
da organização, sem prejuízo da organização; como é que se
faz para que haja uma organização eficaz sem prejuízo dos in-
dlv{duos e dos grupos que a corr6e; como é que se faz para
que uma organização, além de ser esteticamente equilibrada
seja prática, conduza a resultados, conduza à felicidade dos

indivíduos?
A felicidade dos indivÍduos parece ser o grande objetivo

da humanidade. Se aquilo que fizermos n.o puder dar felicida
de para n5s e para os outros, é preferível pararmos de fazer;
se no trouxer mais alegria, mais naturalidade, mais funciona
lidade nossa sociedade, é preferível pararmos de fazer. O
grande objetivo da humanidade é fazer com que n6s melhoremos,
cresçamos, nos sintamos mais efetivos, mais eficazes, mais fé
lizes. Se o que estávamos fazendo no está contribuindo para
isto, é melhor parar, porque senao, o viver vira um inferno
tanto para nós como para os outros.

O fato de trabalharmos hoje na Assembléia Legislativa
porque existem outras organizaç6es no mercado que estio traba
lhando por ns agora. Lá na CEXrG, por exemplo, há funcioná-
rios na Usina encarregados de operar os motores, acionar tur-
binas fazendo a manutenção do sistema de geração de energia

para que tenhamos luz aqui, agora.
De manha., ao nos levantarmos, tomamos o café, comemos o

po. Algum colheu o grão de café, algum o transportou, al-
guém o fabricou a partir da farinha de trigo que algum fez
do trigo que um outro plantou.

A nossa sociedade é constituída de organizaç6es, que de-
pendem umas das outras. Todas as organizaç6es s.o importan -
tes; caso contrário nao existiriam. Seria uma besteira a sua

existncia.
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Para que, se no preciso de pão, caf, energia?
Vocês já pararam um minuto para imaginar a importncia

da organização em que vocs trabalham? Isto aqui representa
o Poder Legislativo de iiii Estado membro da Uniao. Para onde
ns vamos, para onde o Estado se dirige, necessariamente o ca
minho vai passar por esta Casa. Então, é preciso que se com-
preenda bem a organizaço na qual se está.

Isso s6 vai ser possível se houver a compreensão de si
mesmo e do outro, porque a organização no tem existncia pr ó
pria. Tomemos, por exemplo, a Assembiia. Se ncs nos reti -
rannos todos, se esvaziarmos esta Casa, o que vai sobrar da
Assembléia? Wi monumento igual temos o Coliseu ou as ru{nas
de Atenas. No tem nada vivo. Acabou. As ru{nas do templo
de Delfos n.o so mais as mesmas do tempo em que Scrates e
Plato estavam vivos. A organização no é o prédio, o equipa
mento, as instaiaç6es. São as pessoas que a constituem. Se
vamos pensar no desenvolvimento desta Casa, no crescimento
desta Casa, temos que pensar no nosso crescimento. Se eu que
ro pensar no desenvolvimento da minha cidade, do meu bairro
do prdio em que moro, do País em que vivo, do mundo,	tenho
que pensar no meu desenvolvimento e n.o cruzar os braços e es
perar que aquela organização, que e um corpo de ideias,	vá
pensar por si mesma e saia andando por a, de tal forma que
esbarremos nela e digamos: "Oi, tudo bom? Melhorou?" isto
jamais acontecerá, meus amigos. Milagre é fruto de trabalho
paciente, honesto, dedicado.

E treinamento no nada mais, nada menos do que isso.
Para poder falar para vocês, tive que me treinar, alguns

anos. Tive que estar sujeito a erros, tive de aprender, de
ter os meus ouvidos abertos para escutar e os meus olhos aber
tos para poder enxergar. S6 assim poderia estar aqui hoje e
conversar com vocs, contando-lhes essas coisas. Tive que me
treinar. Isso, a gente está fazendo a todo momento. Estamos
sempre nos treinando. Só que uns estio se treinando no lado
errado: para ficarem mais magoados, mais burros. Tem gente
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que esta se treinando para ficar mais burro. Eu conheço um
montão de gente assim. Vocs no conhecem não? lia pessoas
que n.o dedicam um minuto do seu dia para poder pensar, refle
tir suas coisas. Olha, tem gente, e claro que no tem nin-
guém assim aqui, estou vendo pelas caras isso, que passa o s
bado inteirinho a lavar e polir o seu carro e h trs anos
n.o tira frias. N.o faz ginástica, n.o compra livros,	mas
1 a "Veja" e a "Manchete". É a cultura "Veja" e a cultura
"Manchete". Se limita a assistir o "Jornal Nacional". H até
os que no procuram o mdi co, porque tm medo de mdico.

Fulano, voc est m	1 ido, porque no vai ao medico?
Credo em cruz, sai de mirri. outro chega para voc com pro -
biemas e quando voc diz: 'ïte problema seu e mais complexo,
porque não procura o médico para uma terapia? "Ele responde:
Voc pensa que eu estou ficando doido?" Acham que ficar doen
te e ruim e ter problema e coisa de doido. Dificuldades e
problemas so coisas que s6 acontcem com o cachorro, com os
estrangeiros e com vizinhos chatos... com eles no.

Eu tamtem tenho a minhas dificuldades, as minhas limita
ç6es. Eu rido estou pronto e sim em processo de transformação.
O treinamento ento, é isso. Eu no acredito em treinamento
que no seja o de um rocesso concentrado na pessoa, no desen
volvimento responsvel de cada um. As organizaçes vo aju -
dar sim. Elas montam o seu programa, procuram ajudar ofere
cendo condiçes de treinamento s pessoas. Mas, para crescer,
para se desenvolver necessrio haver um compromisso por par
te da pessoa. Se no o que que adianta? Se n.o houver o
compromisso, serao apenas palavras no vazio, sem qualquer pon
to pratico. O treinamento e um processo individual, porque
quer voce queira ou não, para modificar o grupo e a organiza-
ção, é necessrio que se modifique o indivíduo. E os grandes
reformadores da humanidade foram aqueles que começaram a se
reformar. ..

E tenho dito.
Coloco-me dispnsiç& de vocs para os debates.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) -
Após a conferência magnífica do Dr. Geraldo Eustquio de

Souza, passamos agora aos debates, cuja coor'denaço esta a
cargo da Comiss.o Técnica de Recursos Humanos.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -

A primeira pergunta é a seguinte: como o indivíduo pode
ser ele mesmo e assumir sua identidade dentro de urna institui

ção?

O DR. GERALDO EUSTÀQUIO DE SOUSA -
As pessoas em geral acreditam que existem conflitos, mas

eu não acredito que eles existam. Estes conflitos realmente,
só existem na cabeça da gente. Minha individualidade ó aqui-
lo que eu sou, não tenho o que mudar. Os papéis que vou assu
mir numa organização, são papeis que tm sua propria necessi-
dade, seu próprio modo de ser. A pessoa, às vezes, compreen-
de o papel como a identidade dela, o que é errado. Vamos irna
ginar que os papóis são como nuvens e eu sou como o cu. As
nuvens passam e o cóu fica.

As pessoas, porm, que não tm dedicado cuidado ao seu
campo de identidade pessoal, que não se tm preparado, as pés
soas que ficam cuidando do carro, se esquecendo de que a m
quina principal são elas próprias, as suas vidas acabam por
perder o seu referencial, transferindo para os cargos e pa-
péis que ocupam, todos os bloqueios e frustraç6es que tm no
campo pessoal. Essa uma observação que tenho feito ao lon-
go da minha carreira. É só observarmos pessoas que não se
comportam de urna maneira razovel, pessoas mal educadas, que
vivem de cara fechada, sejam chefes, gerentes ou subordinados.
Seflzenïios uma pesquisa veremos que, elas acham que  papel que
represetitani é o seu campo de identidade pessoal.

Eu vou citar um exemplo: na minha casa eu posso ficar à
vontade, ficar de calção, brincar com meus meninos, andar de
bicicleta, rir, contar piadas. No meu ambiente de trabalho
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no e conveniente que eu faça isso, porque estou ali para tra
balhar, para produzir. Mas acontece que, se eu não o faço em
casa,quando chego no trabalho tenho uma vontade danada de fa-
z-lo e como isto no possível no local de trabalho, digo
que a organização esta me reprimindo. Perceberam? Monto um
esquema para jogar a culpa das minhas frustraç6es na organiza

çao.
Na medida em que ocupo um cargo, é natural que existam

injunçes que eu tenho de compreender e aceitar, se quiser e-
xercer esse cargo. É natural que existam injunçes e muitas
dificuldades no exercício de uma função, mas seeuestiverbem,
como indivÍduo, passo facilmente por estas injunç6es que, se
eu no estiver bem, vou considerar realmente como verdadeiras
dificuldades.

Os japoneses so muito sábios. Eu comprei um kit para
montar um aeroplano e,quando fui ler o folheto, ele começava
assim: "Antes de começar a montar esse kit, obtenha a paz de
espírito, caso contrrio, as instruç6es abaixo no vo valer
de nada." Guardei o folheto porque o achei muito interessan-
te. Se eu no estiver bem, podem me dar quinhentas instru
ç6es que eu vou achar pouco, porque no teria condiç6es de co
locar aquela tarefa em execução.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Por que foi subtraIdo da exposição o grande complicador,

que é a Sociedade? Afinal, ela envolve os grupos, os indivÍ-
duos e a organização.

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUSA -
Quem fez a pergunta pensa, como eu cctumo dizer, que o

problema esta nas coisas e no na maneira como vemos as coi-
sas. O problema no esta nas coisas, nem nas pessoas, nem
nas circunstâncias que nos envolvem, mas na maneira como a
gente v isso. Vejam que esta pessoa chamou a sociedade de
complicadora. Para mim, a sociedade é uma grande facilitado~
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rã. Caso contrário, a pessoa que acha a sociedade uma compli
cadora deve ir viver corno um eremita, um anacoreta no alto da
montanha, gerando sua prpria energia, consertando seu carro,
etc. Se ele não é capaz disso, então a sociedade não e com -
plicadora; é facilitadora das coisas. Quando vejo alguma col
sã difícil e complicada, eu é que provavelmente estou muito
complicado. "O que penso, o que faço, de onde vim, para onde
eu vou, é no outro que eu traço o perfil do que eu sou." Em
tudo há dificuldade e isso e pr5prio da vida. Obstáculo
prprio da vida. A vida tem vales e tem picos. Se temos ho-
je alguma dificuldade, a nível regional, nacional, econ6mico,
político, social, religioso, ns sempre dtvemos considerar is
to como natural e desafiante.

Até gosto de contar uma piada: Qulo Adão foi expulso
do paraíso, ele virou-se para Evae disse:"R'onto, minha queri-
da, estamos em crise." Desde menino qiii , ouço dizer, que o tea
tro está em crise, que a polÍtica está em crise, que a econo-
mia está em crise. Sabem o que estar em crise? É estar vi
vo, meus amigos. Olha que coisa bonita, porque s6 os mortos
não estão em crise. Estão descansando debaixo das tumba Vão
lá ver o que falta de crise. Se vocs se treinarem, se de-

senvolverem como indivíduos, procurarem conhecimentos, aprimo
rarem suas habilidades e melhorarem em suas atitudes, as difi
culdades não vão desaparecer. Entretanto, se vocs gastarem
mais tempo com o seu desenvolvimento, terão mais conhecimento
das coisas e não chamarão a sociedade de complicadora, pois
terão mais conscincia. Não creio que a dificuldade vá desa
parecer, mas vocs verão o mundo com muito mais clareza e
conscincia.

COORDENADORA DE DEBATES -

Dr. Geraldo Eustáquio, vem do auditório a seguinte per, -
gunta e que está relacionada, provavelmente, com expectativas
de atuação de nossa Comissão: "A Comissão de Recursos Huma
nos tem algum plano de treinamento dos Srs. Deputados, consi-
derando que são eles elementos fjn c1isnpnt.is n relacionamento
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de trabalho?	Em caso positivo, poderia questionar o Sr.
Geraldo Eustáquio sobre os caminhos para consegui-lo.

CX SR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUSA -
Eu entendi a pergunta. Novamente digo que vocês estão

fazendo uma confusão entre dificuldade, complicação e sofri
mento. É pr6prio do ser humano, é pn5prio da sociedade e é
pr6prio das nossas iimitaç6es, olhanios o mundo cada qual de
maneira diferente. Vejo o mundo de maneira diferente, pelo
simples fato de estar aqui na mesa. A visão de vocês, a{, é
diferente. É natural ent.o, que haja entre nés diferenças de
opinião, já que existe entre nós diferença de ponto de obser-
vação. Um ponto de observação no é apenas o local físico de
onde enxergamos o mundo. É também um lugar intelectual de on
de eu penso, sinto e julgo o mundo à minha volta. As pessoas
enfiaram na cabeça que em relaç6es humanas tudo é certinho.De
vo sempre encontrar as pessoas e lhes dizer: "Que amor imenso,
que alegria de te ver". As relaç6es incluem também o confli-
to, as diferenças. O que é democrático? É antes de mais na-
da, respeitar a opini.o do outro e obter dele respeito para a
minha. E a partir de duas diferenças nasce uma síntese, uma
sÍntese que é diferente das nossas duas opiniões iniciais e
que atende a ns dois. Heráclito, muitos séculos antes de
Crista, dizia que: "a rrnisica é o resultado da tensão entre as
cordas da lira e do arco." As duas estão em conflito e o re-
sultado é a beleza da misica. A energia elétrica resulta da
tensão entre dois apostos: negativo e positivo - e olhem que
luz brilhante. O que as pessoas não conseguem aceitar é a
existência de conflito entre elas. Uma relação só é perfeita
no momento em que se tem consciência dos conflitos e se procu
rã superá-los, dentro das limitações e possibilidades. Não
sei quanto à segunda parte da pergunta. Não sei se há planos.
Se houver, que não treinem as pessoas em Relações Humanas com
base em princÍpios de boas maneiras, cano um livro que vi ago
rã há pouco: 101 Boas Maneiras.

Relaçes Humanas sadias não são boas maneiras, incluem o
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conflito, o debate, a participação ativa. Estio baseados em
pontos de vista diferentes. Às vezes, confundimos isso com
complicaç&. Imaginem um mundo onde todas as pessoas fossem
iguais, onde uma dissesse para a outra: "voc gostou do fil-
me? Adorei. Voc gosta de maionese? Nem se fala." Isso se
ria uma droga de mundo. Então o mundo bonito, porque eu
acho que isso deve ser de uma maneira e o outro discorda. is
so é o meu ponto de vista. O outro mundo seria chat{ssimo, o
mundo onde todos estivessem permanentemente de acordo. Se f6s
semos iguais, desapareceria o espírito lúdico da sociedade
que é a competição construtiva, que faz o mundo desenvolver a
partir de posiç6es opostas.

No tem coisa de que as pessoas tenham mais vergonha do
que as suas aspiraç6es pessoais'

Se eu estou numa empresa e se entro como auxiliar de es-
critrio, vou fazer tudo para crescer, para ser chefe ou supe
rintendente. Eu nunca quis trabalhar com funcionário que nao
quisesse crescer; funcionário que no quer crescer, que fica
parado, no contribui para o crescimento da empresa. Aconte-
ce que essa aspiraçao e legítima, e verdadeira. Esta cadeira
minha hoje, amanha no a quero mais, desejo outra. Isso

legitimo, é legítimo trabalhar por isso. Mas o fato de eu
querer as minhas coisas, no exclui a ajuda de outras pessoas.
Estamos em um mundo em que pedir ajuda é necesrio; as vezes,
s6 de uma conversa com outra pessoa, surge a minha oportunida
de, eu consigo a vaga.

O importante que a pessoa queira caminhar e "caminhe
com suas pr6prias pernas", como disse um escoteiro. Crescer
um objetivo legítimo, que vai se tornar verdadeiro na medi-

da em que eu me treino, me preparo para Isso. S6 assim a sua
aspiração se torna legítima, verdadeira, no dia em que chegar
a ser chefe. Se os outros a interpelarem, a pessoa pode di-
zer: calma l, eu me preparei, fiz cursos, eu me treinei - es
se o caminho natural, a aspi raço e legitima.

M da sociedade que no tiver a aspiraço de crescer.
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PARTICIPANTE -
A pergunta foi feita por mim e eu gostaria de dizer que

recebo a resposta com certa reserva, porque houve a insinua
ço de passividade e, na realidade, eu acho que no relaciona-
mento humano a passividade seria una coisa que eu eliminaria.

O que me preocupa é a condiço ambiental da Casa para de
senvolvermos um trabalho de relacionamento humano. Parece ha
ver dois pólos, duas classes diferentes, a de funcionários e
a de Deputados, quando na relação de trabalho, são pessoas
são indivíduos que se encontram, deixando de ser o Deputado
deixando de ser o funcionário. A gente sente aqui na Casa
com exceção de v.rios Deputados, a falta de tato e habilidade
para trabalhar com elementos humanos. O que haveria nesse
sentido para nos falar? Eu gostaria de sugestes.

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO -
O primeiro passo para trabalhar é que parta da gente, a

gente tem de trabalhar, pela gente mesmo, no pelos outros.
Est. aqui o Presidente da Assembléia, pessoa que esta

nos ouvindo pacientemente, que tem diversas obrigaçes, pra-
prias do seu cargo, naturais do seu cargo, mas que esta aqui,
agora, repito, nos ouvindo com paciência. Isso j& é demons-
traç.o da sensibilidade da Casa para esse problema. Ainda que
nenhuma providncia venha a acontecer, j existe a sensibili-
dade. E voc j est& levantando dúvidas.

Um segundo ponto, sempre que a gente 6 um treinamento
quando termina o aluno fala que quem deveria ter feito o trei
namento é o chefe.

A educaço degenerou-se, acabou a palmatria, a bomba. Se
eu fosse professor nesse tempo, seria um bom professor, por-
que teria palmat6ria, bomba. Se um aluno chegasse para mim
no final do curso e me dissesse: "meu chefe é que deveria ter
feito o curso",eu poderia dar-lhe barba porque, na verdade,
no entendeu nada do curso.
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PARTICIPANTE -

Eu tenho um plano pernente de treinamento que é o meu.
O que estou dizendo no se refere tanto a mim, porque tenho
facilidade de relacionamento. Refere-se à Assembléia inteira
Eu acho de grande importncia alguma coisa voltada para os De
putados, para levar uma conscientização deste trabalho que a
gente faz do outro lado, para uma receptividade do mesmo. É
muito importante termos uma receptividade do nosso trabalho
Certo? Posso dizer com tranqüilidade que não tenho essa difi
culdade, mas sei que muita gente tem.

PARTICIPANTE -

A Assembléia tem injunç6es bastante concretas, bastante
arraigadas, muita dificuldade de relacionamento, porque os

critérios assentados são muito diferentes, diferenciadores, in
justos e arraigados.

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -

Voc deve ter falado umas doze palavras. A Taquígrafa
deve ter contado. Das doze palavras, onze são adjetivos. Sa
be que a maior desgraça em linguagem é o adjetivo? O substan
tivo e concreto. Estão vendo esta pasta aqui? Querem pegar
nela? Peguem e vejam. Ela existe. Mas vem o diabo do adje-
tivo e diz: olha que pasta velha, que pasta feia, horrorosa
Corno voc me deu uma pasta horrorosa assim? Adjetivo á uma
desgraça. Atrapalha a sua vida. Elimine os adjetivos das
suas colocaçes, porque são uma desgraça. Atrapalham tudo
Veja a dificuldade: o que era natural ficou arriagadç, injus-
to. É muito mais dif{ci lutar contra os adjetivos. Lutar con
tra o problema á fácil. Lutar contra os adjetivos á difícil e
mesmo impossÍvel. Nem Deus dá conta. Nem Deus pode resolver.
As dificuldades, as injunç6es são próprias das organizaç6es
Eu vivo dentro das organizações, amanheço e adormeço dentro
de organizaç6es. Ate hoje não encontrei uma que tivesse difi
culdades iguais às de outra, mas em termos de forma, em essn
cia, elas são as mesmas. Quanta coisa vocá tem arraigada den
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tro de voc? Voc mesmo deu conta de tirar? Comece a tentar
com as suas, porque às vezes, um dia voc dá conta de tirar
as da Assembléia. Porque a gente, na verdade, olha o lado de
fora, mas do lado de dentro está sujo. É necessário encarar
as dificuldades como naturais, porque assim fica fácil resol-
ver.

PARTICIPANTE -

Acho que as injunç6es são muito substantivas. Acho que
quando fazemos as colocaç6es, pensamos na Assembléia de um lã
do e n5s do outro. O que está faltando á sabermos que a As-
sembléia somos nas.

(Palmas)

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -

Ela compreendeu o curso. Dem o diploma para ela, para
o outro nao.

PARTICIPANTE -

Na verdade eu já estava sentindo isso quando compareci a
este curso e depois do que foi exposto aqui mudei minha opi-
nião. Acredito que se n6s quisermos alguma coisa diferente,
ns á que temos de trabalhar para isso, porque a Assembléia
no existe a partir dos outros, mas existe com a gente, como
um todo. Enquanto no fizermos isso, vamos continuar com o
sentimento de hostilidade com reiaçao à Assembiála, sempre a-
creditando que ela quer fazer coisas contra a gente. Estou
sentindo isso agora e estou explodindo. Eu acho que isso vem
em função de um posicionamento que a gente tem inculcado, à
espera de uma proteço patenialista, de uma solução que virá
sempre das mãos do grande pai, que á o governo e da grande
mãe que á a sociedade. A gente espera sempre um Cristo que
venha resolver os nossos problemas, ao passo que precisamos
nos conscientizar de que depois que a gente foi parido, o pai
e a mãe da gente estão na gente. Por um processo de união
por um choque e depois por uma ruptura, a gente foi criado e
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depois deixado, com a s{ntese dos dois. Uma vez, num proces-
so terapêutico, eu andava pelas ruas e chorava porque me fal-
tava me e me faltava pai, at que eu cheguei à conclusão de
que eles no me faltavam, porque eu sou os dois, eles estio

em mim.
No caso específico da AssembJia, a gente esta sempre es

perando que o Presidente, como autoridade, tenha soluçes pa-
ra os problemas da gente, ao invés de procurarmos por elas. A
gora mesmo foi feito um trabalho muito bom com os Agentes Le-
gislativos, criando-se situaç6es sociais de lazer, para que
eles se encontrassem primeiro como pessoas, para depois poder
estabelecer o que querem como objetivo de classe. Acho que
isso um crescimento e vejo aqui dentro da Casa foritar esta
consciência, o que acho muito bonito. Esta colocação que o
senhor faz vem ao encontro da formação que procurvamos dentro
do modelo americano, japonês ou alemão, para a formação da
nossa sociedade.

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Ontem, eu li uma entrevista bel{ssima do Oscar Niemayer,

no "Estado de Minas", quando ele resolveu dar a sua prpria
versão, sobre a visita que fez à Pampulha e sobre a qual os
jornais deram as suas pr6prias verses. Ele disse que a Pam-
pulha começou quando Juscelino Kubitschek, conversando com um
amigo, disse-lhe que tinha a idéia de fazer um quiosque, na
Pampulha. O amigo lhe disse que achava quiosque um modismo
e que o "NonS" deveria fazer algo mais arrojado. Disse que
conhecia um "cara" chamado Oscar, que tinha umas idias meio
malucas, mas que tinham raízes na nossa historia e na "Semana
de Arte" de 1922. A isto seguiu-se uma conversa com Oscar Ni
emayer que resultou na Pampulha.

O que sinto hoje em Minas é que tudo que acontece neste
país, necessariamente passa por estas montanhas. Milton Nas-
cimento veio para cá, as coisas acontecem aqui e eu sinto que
o modelo brasileiro começa a brotar dentro de Minas, no campo
político, no campo social económico, no campo da administra
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ço das organizaçes, mas tudo a n{vel de intuição. É o mo-
mento em que o nosso país toma conscincia de sua grandeza
factual e de que ele pode se livrar dos modelos estrangeiros,

para criar o seu pr6prio modelo.
Normalmente existe cnflito entre autoridade administrati

va e desempenho funcional. O princípio de una organização
a existência de uma autoridade administrativa. As nossas ins
tituiçaes: Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, as ins-
tituiçes magnas do país so formadas a partir de autoridade
administrativa. Autoridade administrativa é um tipo de poder,
que a sociedade confere às pessoas para que ajam em seu nome.
Devemos o maior respeito a essas autoridades. Do outro lado,
existe o desempenho funcional e esse desempenho sou eu; de um
lado existe o poder hierárquico e do outro o poder pessoal. Te
nho que equilibrar os dois porque, tanto um quanto o outro
vo ser necessrios numa função de gerncia. A minha partici
paço começa na minha mudança, em mudar o meu ponto de vista
e começar a encarar as coisas como fatos da vida que precisam
ser trabalhados. Se o homem das cavernas falasse a quantida-
de de adjetivos que você falou, estarÍamos nas cavernas até
hoje.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Foi dito que se ns no estamos contentes com o que faze

mos é melhor no fazer. Mas como, nos dias de hoje, onde o

emprego é difícil, no se pode escolher, pois a oferta pé
quena e a necessidade grande, o que podemos fazer para dei-
xar aquele emprego apenas por no gostar dele?

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Isso muito interessante. Vou dar um exemplo de um por

tugus que morou perto da minha casa. Ele no tinha um dile-
ma, ele tinha um trilema: "as vezes quer mas no posso"; "is
vezes posso, mas no devo" e, "as vezes devo, mas no quero".
E ficava oscilando entre esses trs pontos: querer, poder e
dever. Tina pessoa no pode viver sem um querer, sem uma aspi
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raçao na vida, sem um ideal. O querer e muito importante.
Mas urna pessoa também níio pode viver sem o dever, que e o
oposto do querer. Porque o dever implica naquele compromisso
que tenho com o outro, com a sociedade e que justifica o ar-
roz com feijo que como todos os dias e que vai fazer com que
as pr6ximas geraç6es sejam melhores do que a minha. Estamos
efetivamente em cima dos ossos de milhares de pessoas que vie
ram antes de nós e prepararam a sociedade que temos hoje e as
futuras geraç6es estaxio também em cima dos nossos ossos. O
"dever" existe e existe o "querer". Viver só do "querer"
viver igual uma borboleta flutuando no ar e viver s6 do "de-
ver", viver igual a um burro de carga, carregado de supri~
mentos. Sabem como conseguir equilibrar as suas coisas - que
rer e dever? É tentando sempre conciliar aquilo que eu que-
ro com aquilo que eu devo, ao nlvel do que eu efetivamente
posso. Poder o tenno de equilíbrio entre o querer e o de-
ver.

Quantascoisas voc poderia fazer nesta vida e até agora
no fez? V. para casa e faça uma lista. Se n.o esta fazendo
outras alm do trabalho, sua vida vira um inferno. A gente
trabalha para viver e no vive para trabalhar. Tem que haver
sentido para o trabalho, na minha atividade como pessoa. Es-
t fazendo ginástica, voc que faz a pergunta? Está brincan-
do com os meninos? Divertindo-se, aproveitando a vida? Se
estiver fazendo tudo isto, o seu serviço 6timo, voc g resol-
ve tudo com facilidade. Se no esta fazendo tudo isto, o seu
serviço vira um inferno, porque voc fica 

lá 
no trabalho oito

horas por dia, trabalhando e, quando sai, no encontra nada
que justifique você ter trabalhado tanto.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -

Aqui na Casa, muitas pessoas tm outros empregos. Acham
que aqui um lugar seguro e se dedicam aos outros trabalhos,
fazendo daqui um "bico". Aqui, vem pouco e permanecem pouco
tempo. Como resolver isso?
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O DH. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -

De repente, vocs falam aqui uma verdade que no moti-
vo para culpa. É motivo de "transar" com ela niiiia boa. O im
portante que o que eu faço, faço bem feito. No há que ter
culpa. Dá para trabalhar em outro emprego? Dá. Então, ludo
bem. Vejam bem: a CLT estabelece o horário de trabalho para
proteger o empregado, mas de repente o horário de trabalho
acaba protegendo o empregador. O que importante niin traba-
lho estabelecer, antes de mais nada, os resultados desse
trabalho. O que há de errado naquele trabalho? Se dá tempo
para o cara fazer o trabalho em 15 minutos e está bem feito
o que justifica ficar enfemizando a vida desse cara? Não
deu tempo para fazer o trabalho? Então voc terá que faz-lo
agora. Gerenciar é a arte de conduzir as pessoas, para atin-
gir os resultados. Se conseguir atingir os resultados, aca-
bou a minha função de gerente. O chefe tem que pensar nisto
e no transferir o problema para a cúpula da organização. Se,
de repente, fixar horário e mandar todo mundo ficar aqui e
no der tarefa, ele terá outro problema para resolver, o da
ociosidade. Tem que fixar tarefas e resultados. Tenho ouvi-
do dizer que em nossas organizações públicas temos empregados
demais. O que acontece que as nossas organizaç6es públicas
tm serviço de menos. No porque nao exista serviço. Prova-
velmente o Estado de Minas Gerais deve ter menos funcionários
do que o munic{pio de Nova York. Olhem o serviço que o Esta-
do efetivamente deveria prestar e o serviço que efetivamen-
te prestado. Há muitos segmentos de serviços públicos preci-
sando de atendimento e no há pessoas lá. O problema geren
cial.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Corno i.zn chefe pode relacionar-se bem com seu subordinado,

que protegido de iin deputado?
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O SR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Vamos dividir a pergunta. Primeiro, só até o ponto em

que diz: "como um chefe pode relacionar-se bem com seu subor-
dinado"? - A resposta á: relacionando-se bem consigo mesmo.
Não tendo grilos de nada. Cabeça boa, coração limpo. Ai ele
dá conta de relacionar-se bem com todos e, exemplificando com
o restane da pergunta, ainda que esse cara seja protegido de
um deputado.

Mas eu quero falar sobre esse assunto de proteção. Fazem
a maior confusão sobre isso. Em qualquer sociedade humana á
prprio que alguém indique alguém. Eu sei, por exemplo, que
estão dando emprego ali e fulano á meu amigo e quer emprego
O que faço? Eu digo a ele para ir lá, pois quem sabe ele vai
conseguir o emprego. Isso á natural em toda a sociedade. Mas
isto tem dois jeitos de acontecer. Uma á natural, baseada na
competância da pessoa indicada. A outra á com culpa. Normal
mente, á o que vocâs estão sentindo. Nesse caso, a deficin-
eia não á do Deputado, mas do gerente. Uma coisa á indicar
una pessoa, para trabalhar com alguém. Eu já fiz isso e vou
fazer ainda muitas vezes, enquanto viver. Às vezes tenho um
amigo e vou indicá-lo. Agora, agradeço muito àquele que rece
ber essa pessoa, que eu indiquei, que me diga como ele está
indo. E ai dele se não fizer bem o seu trabalho. Eu vou cair
nas costas dele, com todas as minhas garras. Vou deixar até
as minhas unhas crescerem.

Agora, o gerente não faz isso. De certa forma, á uma
proteção miitua, porque "quem tem telhado de vidro, não joga
pedra no do vizinho".

Mas o dia em que eu tiver fatos, não opinies, poderei
agir. E agir de forma semelhante a um juiz, que s6 julga ba-
seado em fatos. Qual seria o fato? O fato seria o seguinte:
a pessoa que voce me indicou está aqui. Seu cartão de ponto
é este. Há dois meses que ele não aparece para trabalhar.
Mandei que ele escrevesse urna redação e ele escreveu redação
com dois ss. Diante desse fato, a pessoa que indicou o candi
dato pode chama-lo e dizer-lhe: 'Você esta me fazendo passar
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vergonha, esta abusando". Acontece que, normalmente, o que a
gente faz e ficar reclamando, mas reclamação vazia, sem fatos
que a sustentem. O que vale é o fato. Portanto, atenço ge-
rentes e chefes: comecem a catalogar os fatos. Quando tive-
rem um dossi completo, procurem a pessoa que indicou o sujei
to e explique a situação. Declarem-se incompetentes para tra
balhar com ele e peçam sugest6es quanto ao que fazer. Sabem
como que eu mando um empregado embora? Eu lhe digo: "Sou
incompetente para trabalhar com voc, portanto, voc pode pr
curar o caminho de casa". Ele pode dizer: "Mas voc o in-
competente e eu que vou embora?" Eu então responderei: "O
meu chefe me acha competente para trabalhar com ele. No re-
clamou de mim. Portanto, procure outro chefe para chefia-lo.
Eu no dou conta de trabalhar com voc."

Multiplicar, o menino no sabe. Professor é para ensi
nar. Gerente para gerenciar. Então, que o professor se
prepare para ensinar e o gerente, para gerenciar.

PARTICIPANTE -
Queria fazer uma pergunta: as pessoas falam que existe

supervisio e gerncia, que so primarias, outras secundárias.
Costuma-se apontar diferença entre primaria e secundária. As
primarias so da competncia das pessoas e as secundarias n.o
são exercidas por quem teria a competncia real. Queria que
me explicasse porque existe essa diferença.

O SR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Eu posso virar para voc e dizer que porque Deus quis.

PARTICIPANTE -
E eu falaria que isto no resolve o problema.

O SR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -
Resolve. Vou falar a diferença. O que for de sua compe

tncia, procure fazer da maneira mais rpida, econmica e efi
caz possivel. Se nao for, assuma a sua inccmpetncia. As pes
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;oas, de um modo geral, r.m muito medo desta palavra. 1: eu
tenho a dizer que voc no Deus, mas simplesmente urna pés
soa limitada. Chegue ao outro e fale com ele: "Eu sou incom
oetente para trabalhar com voe, no dou conta." E v embora
Assuma isso para voe. Voc tem que administrar a sua vida
no a vida dos outros. Se voc conseguir administrar, pelo
menos, a sua vida, já estarásendo um grande gerente. Aprovei
te bem as suas horas de Lazer, viva as suas dificuldades de
maneira tranqüila e calma, procure fazer as suas coisas, com
zelo, dedicação e vontade. Agindo assim, as pessoas que esti
verem ao seu redor. poderac ite aprender com voc. A rr.Lr

rnstruço que se pode dar' . iigum e através lo exempi.
rnece a fazer com voc mesmo. ue esta perto de voc. J
te mudar o outro. tstc	,ito complicado. Se eu no conse-
guir me mudar, omo vou mudar, utro? Estou lhe respondendr
lesta maneira, porque algumas vezes, na minha vida eu fracas-
sei. Estou falando de fatos oncretos. Tientro lo plano da re
aii'Iade. Sou competente ate certo ponto, depois dissc',	ou
incompetente. As pessoas ficam assustadas orn isso mas.
verdade. Se você me pede para extrair um dente seu, -u no
poderei faz-Io, porque no tenho ompetncia para isso, se
me pedirem para Legislar, cii tarnbem não poderei faz-Tlo, por-
que eu n.o aprendi. Então, eu vou responder: "Não tem jeito,
no." Nisso que estou fazendo, sou mais competente do
Brasil. (Risos). Aliás, sou sempre o 39 -m tudo. Quando me
contrataram aqui, eu disse para as pessoas iue me procuraram,
que havia 38 melhores do que eu. isto me da chance de cres
cer, porque eu n.o tenho canprcni-	•',rr	sucesso, eu tenho
ompromisso com o meu trabalho.

) SR. PRESIDENTE (DEPUTADO CF:NÉSIO B	-
A Presidência interrompe os debates, para convidar, para

t omar assento a Mesa 12 Vice-Presidente la Assembléia Legis
ativa, Deputado Luiz Alberto Rodrigues.

Continuam OS debates.
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COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Na Assembléia existem pessoas cursando ou mesmo formadas

nas mais diversas áreas. O remanejamento dentro do possível,
dentro dos objetivos da Casa, no seria uma possibilidade de
maior integração indivíduo-organização?

0 DR. GERALDO EIJSTÁQU 10 DE SOUZA -
Seria, mas a pergunta no exatamente esta e, sim: "Ge

raldo, estou com muita mgoa, porque terminei o curso e, ate
hoje, n.o me deram um cargo. Isto no é sujeira?" As organi-
zaç6es tm o seu quadro de cargos e o seu quadro de resulta
dos. Para cada tipo de resultado existe um cargo correspon
dente. Mas a pessoa pode pensar: vou entrar como auxiliar
de escritrio, porque depois de formado vou ser advogado. Mas
a Casa já conta com dez advogados e no há necessidade de
mais. Cria-se um problema para a gerência ou a Diretoria
pois no há como colocar essa pessoa como advogado. É preci-
so que a pessoa seja realista em suas aspiraç6es. Acontece
muito isso nas organizaç6es: o indivÍduo entra como estudan-
te de engenharia, passa pelos cargos de desenhista, auxiliar,
etc.. Forma-se e quer o emprego de engenheiro. A pessoa con-
tinua como auxiliar técnico ou vai para um lugar onde poderá
exercer a engenharia. Neste ponto, o treinamento tem uma fun
ç.o extremamente importante. O treinamento tanto deve prepa-
rar o indivIduo para permanecer na Casa, quanto para sair de-
la. O treinamento deve ajudar as pessoas a se prepararem n.o
s6 para permanecer, mas também para sair. As empresas so es
trtturadas como pirrnides, com um grande nero de pessoas na
base e poucas pessoas na cúpula. Por isso mesmo precisam de
ter um "ladrão", que é o foco de saída. A entrada e a saída
de pessoas é muito sadia para a empresa. Mas, para sair
preciso que a pessoa esteja preparada. Vejam, por exemplo
quantas Assembléias existem no Brasil, essa pessoa terá errpre
go em pelo menos mais vinte e trs Estados da Federaço e ate
nas Câmaras Municipais dos grandes municípios, nas capitais e
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no interior.

Meu campo de trabalho fica muito mais amplo e o meu medo
de deixar o cargo vai se reduzir muito quando eu me preparo
melhor. Se n6s temos una tecnologia, podemos vender essa tec-
nologia para outra organizaçao. O meu medo de perder o cargo
desaparece, porque estou preparado, tenho condiç6es de sair
daqui para outras realidades.

COORDENAÇÃO DE DEBATES -
Diante da poderosa engrenagem das organizaç6es, o indivl

duo sente-se em geral como sendo a parte mais fraca. Que me-
canismos possui ele para se posicionar diante das s tuaçes
freqüentes de invasão de seu campo de identidade? Que armas,
que defesas tm sido pensadas para o indivíduo, à luz da teo
ria das organizações?

O DR. GERALDO EUSTÁQUIO DE SOUZA -

vou abordar a teoria das organizaç6es. Vou trazer
irn exemplo concreto. Lembra-se da histeria de David e Go-
lias? David, pequenininho, com una pedra e um bodoque; Go-
lias, armado até os dentes. Mas Golias é que não teve defesa
Se voc sair de casa para caçar um elefante vai carregar una
espingarda, sair todo armado e, de repente, se encontrar uma
formiga cabeçuda, n& vai poder correr. Ns temos muita difi
culdade em viver o presente, no presente, em deixar as coisas
acontecerem. A gente fica pensando que existe alguma coisa
além do presente. Mas n&) existe no. Por isso estar fora
da a1idade significa estar fora do presente.

PARTICIPANTE -
Gostaria de intervir, s6 para reiterar a pergunta. Que

ria aduzir alguns elementos porque a resposta leva a pensar
em alguma coisa que ncSs, funcionários, colocamos: esta dico-
tomia, - de um lado a organização e de outro, o indivIduo. No
quero colocar esta quest& em termos de divida. Vivemos den
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tro de urna sociedade, seja regional, como organismo ou entida
de. Esse é um problema central na colocação do indivíduo no
mundo, dentro da sua existncia.

A pergunta se dirige mais ao problema de relacionamento.
Quero completar uma questão, que também encaminhei à Mesa, den
tro desse contexto, a respeito de qual a contribuição que os
estudos feitos no rnbito das atividades das organizaç6es tra
zem para o relacionamento do indiv{duo com a sociedade, socie
dade tomada como organismo poderoso, como o todo e como o in
divlduo; sociedade tomada como organização grande, abrangente,
que Influi, sobre todos os aspectos, na vida do funcionrio ?
Que contribuição tem trazido, neste sentido? Não tendo apli-
cação prtica nesse campo, ai se situaria no campo da cincia

polltica?

O DR. GERALDO EUSTÂQUIÓ DE souz& -
Eu sou um exemplo vivo da contribuição. No inicio dessa

palestra eu estava morrendo de medo de falar para vocs. Foi
a primeira vez que me relacionei com urna instituição legisla-
tiva e, como voc sabe, toda primeira vez nos deixa um pouco
amedrontados. Eu, como indivíduo, me relacionando com vocs,
estava com medo. Qual o meu sentimento? Medo. Tem dois jei
tos de ter medo. Tomei consciência de que estava trmulo e
plido. Estava faltando saliva em minha boca. Com  o decor

rer da palestra, eu comecei a soltar as coisas e aquele medo
se transformou numa grande calma. A minha palavra ficou sim-
ples e o meu relacionamento com esse grupo que no início era
ameaçador para mim, começou a me inspirar ternura. De repen-
te, posso trazer ao grupo as experincias que j . vivi. O nos
so relacionamento que era de confrontação se transformou num
relacionamento de adesão. Houve respeito da parte de vocs
Aceitaram-me como membro do grupo e eu recebi a cada um como
membro do grupo. Eu me constituo um exemplo vivo, porque a

única fmiila de eu me relacionar com os outros saber rela-
cionar-me comigo mesmo. Tenho que saber das minhas possibill
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dades e das minhas limitaçes, conhecer o meu espaço. Tenho
que saber mudar valores que estão ultrapassados. Tenho que me
aceitar como sou. Eu s6 posso me relacionar bem com as pés
soas, se sou verdadeiro comigo mesmo. Se sou verdadeiro comi
go, jamais serei falso com quem quer que seja. Varias experi
ncias de laboratrio foram conduzidas nesse sentido. Essas
pesquisas conduzidas na área da Psicologia Social das organi-
zaç6es posiciona o lndiv{duo como um ponto de partida para
grandes mudanças no grupo e na organizaço. Evidentemente,
que essa mudança concomitante, n.o há o problema de quem
vem primeiro, galinha ou ovo. Na medida em que o indivíduo
muda, a organizaç.o também muda e o mundo fica um pouquinho
melhor. Porque faço parte do mundo. Corno vou aconselhar de-
sarmamento se levo uma bomba at&nica nas costas? Se vou acon
selhar desarmamento, tenho que começar me desarmando. No es
tou falando nada novo. Um discípulo perguntou a Scrates, co
mo se fazia para lidar com o mundo. S5crates respondeu: "Co
nhece-te a ti mesmo." Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) -
Encerrada a parte dos debates, a Presidncia concede a

palavra ao Dr. José Gama Dias.

O DR. JOSÉ GAMA DIAS -

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Gen-
sio Bernardino de Souza; Sr. Deputado Luiz Alberto Rodrigues,
DD. 1 2 Vice-Presidente da Assembléia Legislativa. Ilustre De
putado Euclides Cintra; Sr 4 Terezinha do Menino Jesus Cançado,
Diretora do Pessoal e Presidente da Ccxnisso de Recursos Huna
nos; Srê Tereza Ursini Bernardino, que momentaneamente se a
fasta, mas voltará logo, meus caros colegas; meus amigos; Sr.
Conferencista, Dr. Geraldo Eustáquio de Souza.

Chega ao fim mais una etapa da política administrativa
adotada pela Mesa da Assemblia Legislativa para os seus ser-
vidores. Cancluem-se neste momento, os trabalhos da I g Sema-
na de Recursos Humanos. Ao ensejo, no poderia faltar, agora,



a palavra do titular da Diretoria-Geral, órgão executor das de
cis6es da Mesa. A mensagem do Diretor-Geral aos seus colegas
de trabalho, aos seus companheiros de luta pelo fortalecimento
e engrandecimento do Poder.

Assim, quem já leu a Bíblia há de recordar que. no Livro
de Ecliesiastes,Capítulo 3, existe urna passagem muito bonita e
significativa para este momento, a qual nos parece oportuno
lembrar.

Disse o Pregador:

"Todas as coisas tm o seu tempo
e tudo que existe debaixo dos cus

tem a sua hora.
Há tempo para nascer e tempo para morrer.
Tempo para plantar e tempo para arrancar

o que se plantou.
Tempo para matar e tempo para dar vida.

Tempc para destruir e tempo para edificar.
Tempo para chorar e tempo para rir.

Tempo para se afligir e tempo para dançar.
Tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntar.

Tempo para dar abraços e tempo para se afastar deles.
Tempo para adquirir e tempo para perder.

Tempo para guardar e tempo para atirar fora.
Tempo para rasgar e tempo para coser.
Tempo para calar e tempo para falar.
Tempo para amar e tempo para odiar.

Tempo para a guerra e tempo para a paz."

Como viram, há para todas as coisas, um tempo determina -
do por Deus...

Portanto, meus caros colegas, ao ensejo do encerramento
de nossa fl Semana de Recursos Humanos, trazemos a palavra de
Deus como forma de lição, para que possamos meditar sobre tudo
que aqui foi dito e realizado. Assim, é tempo de meditar. Me
ditar sobre os temas aqui trazidos e discutidos pelos conferen
cistas. É tempo de meditar sobre as mensagens t.o bem coloca-
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das ao exame das inte1igncias de todos que aqui compareceram
É tempo de meditar sobre as idias e os pensamentos aqui tão
bem expostos e que visaram uma melhor compreenso, por parte
de todos nas, das responsabilidades a que estamos sujeitos,
na rdua misso de bem servir ao Poder Legislativo, ao nosso
povo e a nossa pátria.

Assim sendo, é tempo de meditar sobre tudo e sobre todos
porque, como já disse, há para todas as coisas, um tempo de-
terminado por Deus.

Ao encerrar esta nossa mensagem, desejamos agradecer a
presença de todos, a contribuiço de cada um pelo xito alcan
çado em mais esta etapa de nossa misso. Desejamos manifes-
tar também, os nossos sinceros agradecimentos aos senhores

membros da Mesa da Assemblia e, em especial, aos Senhores De
putados Gensio Bernardino, Presidente desta Casa; Fernando
Junqueira, 1 2 Secretário, pelo apoio recebido, sem o qual não
seria possível a realização deste maravilhoso evento. Um agra
decimento especial tambm, à nossa Diretora de Pessoal, D.
Terezinha do Menino Jesus Cançado, Presidente da Comissão Tc
nica de Recursos Humanos e aos membros desta Comisso, a cada
um deles, pela sua colaboraço, organização e coordenação dos
trabalhos aqui realizados, sem o que não ter{amos o grande su
cesso que foi a I A Semana de Recursos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) -
A Presidência concede a palavra à Coordenadora da Canis-

são para instruir os cursandos sobre o preenchimento do ques-
tionário que será entregue logo após.

A COORDENADORA -

Vamos passar aos senhores um questionário a ser respondi
do e gostaríamos de pedir a todos vocs que, ao responderem
estas perguntas, procurassem se situar na Semana de Recursos
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Humanos, no momento em que este encontro dará inicio una ati

vidade de treinamento, de desenvolvimento nosso, dentro desta
Casa. E, neste sentido, este questionário se constitui nu-ri
instrumento muito valioso, para referendar o trabalho contí-
nuo da Comissão de Recursos Humanos. É o espaço que está
sendo aberto para responder às sugest6es dos senhores.

Existe uma primeira parte fechada, na qual os senhores
terão uma avaliaço, marcando com um xis e duas paginas em
aberto.

Os senhores terao um tempo de, mais ou menos, 15 minutos.
Aps o trínino deste tempo, estaremos recolhendo o questioná-
rio e passaremos à entrega dos certificados. Se algumas pes-
soas acharem o tempo curto, porque foi esse o tempo dispon{
vel dentro da programação de hoje, iremos receber os questio-
nários ao final ou no Conjunto 611 - Sala 6. Mas, por favor,
iniciem o preenchimento do questionário neste momento. Vocs
terão 15 minutos, pelo menos, para inicio do preenchimento do
questionário, neste momento. Quem conseguir preenchá-lo nes-
te prazo, por favor entregue-nos; quem necessitar de mais
tempo, estaremos recebendo os questionários até a terça-feira

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE -
A Presidância suspende a Reunião por 15 minutos, para o

preenchimento dos formulários.
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) -
Estão reabertos os trabalhos. A Diretora do Pessoal e

Presidente da Comissão de Recursos Humanos procederá agora à
chamada para a entrega dos certificados.

(Procede-se à entrega dos certificados).
Meu caro Vice-Presidente da Mesa Diretora da Assembléia,

Deputado Luiz Alberto Rodrigues; meu caro amigo e Deputado Eu
clides Cintra, um dos diplomandos desta I s3 Semana de Recursos
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Humanas; ilustre conferencista, Economista corri mestrado em Ad
ministraço de Empresas e Consultoria Empresarial, este jovem
que 

dá 
um exemplo de cultura, competncia e capacidade, minis

trando hoje una magnifica conferência, una aula que, pela sua
simplicidade, caracteriza um profundo conteúdo do seu traba-
lho, do seu preparo, da sua cultura e da sua inteligncia, que
o Dr. Geraldo Eustquio de Souza; meu caro Diretor José Ga-

ma Dias; minha cara Diretora de Pessoal e Presidente da Comis
so Técnica de Recursos Humanos, Terezinha do Menino Jesus
Cançado; demais membros da Comisso Organizadora desta I Se-
mana de Recursos Humanos; meus caros amigos, Prezados Direto-
res; Assessores Consultivos da Casa, Superintendentes, meus
caros funcionários e diplomandos deste primeiro curso.

Como de praxe, cabe a palavra final a quem preside os
trabalhos. E eu estou presidindo, corno Presidente da Casa e
Presidente da Mesa, o encerramento desta 1 4 Semana de Recur
sos Humanos.

Tenho a honra de encerrar, neste momento a Iê Semana de
Recursos Humanos, promovida pela Mesa da Assembléia Legislati
va do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação da Diretoria
de Pessoal, atravs da Comissão Tcnica de Recursos Humanos
Encerrar significa por tgxmio, concluir, terminar, rematar, fé
char.

Nunca estas palavras pareceram to inadequadas. O que
aqui se passou, nesta inesquecível semana, aproxima-se muito
mais de um inicio, começo, abertura.

Ninguém melhor do que vocs, que vem, desde segunda-fei-
ra, participando destes encontros tao importantes, pode ava-
liar o sentido do raciocínio ora externado.

E essa relev3ncia se faz notar na medida em que as pales
tras e os debates evidenciaram, de um lado, o genuíno interes
se dos participantes, de outra parte, a tornada de conscincia
dos membros deste legislativo de que chegada a hora de ins-
taurar um novo estilo de relacionamento entre os segmentos po
lÍtico e administrativo, entre Deputados e funcionários. Pois

.i negável, meus amigos, que os nossos destinos e as nossas



tarefas, enquanto indivíduos que atuam dentro desta institui-
ço, embora de natureza diversa, se complementam de um modo
ou de outro.

Ao longo de cinco dias, por aqui passaram diversos confe
rencistas, recrutados em prestigiosas organizaç6es, todos por
tadores de currículos expressivos e conhecimentos qualifica-
dos.

Inicialmente, o Dr. Sebastião Carlos de Oliveira Andrade,
Sub-Secretário da Indústria e Comércio do Estado do Paraná,
abordou tema de palpitante atualidade, "O SISTEMA PARTICIPATI
VO COMO BASE PARA A EFICÁCIA DE GOVERNO NO REGIME DE RECURSOS
ESCASSOS". Em seguida, coube ao Dr. Luiz Ant6nio Alves Soares,
Socilogo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&nico, dis
correr sobre "O LEGISLATIVO COMO ORGANIZAÇÃO FORMAL". "DESEN-
VOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL NO CONTEXTO LEGISLATIVO"
foi a temática tratada na quarta-feira, pelo Dr. Éttore da
Costa Pereira, Coordenador do Centro de Treinamento e Desen
volvimento do Senado Federal; ainda ontem puderam vocês assis
tir a uma notável exposiç.o sobre "OS ASPECTOS HUMANOS DA
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA", proferida pelo Dr. Ant8nio Rober-
to Soares, Administrador de Empresas, com especializao em
Psicologia Empresarial e, hoje, finalmente, o Dr. Geraldo
Eustáquio de Souza, Economista, Administrador de Empresas e
Consultor Empresarial, enriqueceu extraordinariamente os nos-
sos conhecimentos abordando o "O TREINAMENTO COMO CONTRIBUI
ÇÃO À EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA".

Desincumbindo-nos da honrosa tarefa que nos foi delegada,
de encerrar esta Semana de Recursos Humanos, queremos insis-
tir em questionar o conceito de encerramento, porque o que
aqui temos é alguna coisa em estado de semente, algo que irá
germinar e que, alias, já está germinando, agora mesmo, nos
coraçes e nas mentes de cada um de vocs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - on-
tem, hoje e sempre, um Poder a serviço do Povo - so poderá
realizar o papel que lhe está reservado no contexto da socie-
dade contempornea, se puder contar ccci o indispensável apoio



técnico e administrativo de uma secretaria eficiente e dinrni
ca.

Mas é preciso deixar claro, de iria vez por todas, que a
Mesa da Assembléia, traduzindo firme consenso entre os Deputa
dos que aqui têm assento, no vê, nos funcionrios que com-
põem a Secretaria, apenas instrumentos para realizar a .sua
missão ou, na imagem utilizada por Lewis Nuriford, "meros para
fusos de uma vasta engrenagem." Timbra, porém, em vislumbrar,
no seu corpo de funcionrios, a dimens.o humana de quem vive,
ama, sofre, alegra-se, entristece-se, trabalha e se diverte
pois são gestos pertinentes à noç.o da humanidade.

Aqui temos una comunidade de pessoas. Os papéis, é ver-
dade, so diferentes. Uns têm a incumbência, alicerçada na
representatividade, de legislar e de fiscalizar os atos da Ad
ministraço; outros têm a responsabilidade de oferecer apoio
técnico à atividade parlamentar. No se pode negar, entretan
to, que todos conjugam esforços e contribuem para a mesma fi-
nalidade.  Costumo dizer que existe uma complementaridade en-
tre o saber dos técnicos e a sabedoria dos políticos. Uns pre
cisam dos outros e a tarefa a ser cumprida requer a contribui
ço de todos.

Se o técnico tem o saber, o político tem a sabedoria e a
comunhão dessas duas entidades, soma-se na contribuiço de um
maior edifÍcio, que nés temos que fazer, de acordo com a nos
sa consciência.

Por tudo isso é, para nas, auspiciosa a oportunidade de
estar aqui entre vocês, neste momento, presidindo a esta reu-
nio que, como já disse, marra, no o fim, mas o começo de
uma era, a aurora de um novo tempo, err que os funcionários da
Secretaria deste Poder receberão da Mesa Diretora todo o in
centivo para a obtenção dos meios que lhes pennitlrio, no
bito desta instituição, realizar-se cano pessoas e crescer na
carreira que abraçaram.

Esta, pois, de parabéns a Diretoria-Geral, a Diretoria
de Pessoal e a Comissão Técnica de Recursos Humanos, que to
bem souberam interpretar as diretrizes baixadas pela Mesa Di-



retora, propiciando a todos os funcionários esta notável opor
tunidade de aprimoraram os seus conhecimentos e amadurecerem
as suas conscincias.

Agradeço assim a todos e renovo ao Prof. Geraldo Eust-
quio de Souza e aos conferencistas que o antecederam os agra-
decimentos da Mesa da Assemblia Legislativa.

Não poderia deixar de dizer algumas palavras, em conso
nância dos Poderes, que a Presidência teve oportunidade de as
sistir aqui. Gostaria de dizer aos senhores que, para mim,or
ganizar, junto com os membros da Mesa Diretora da Casa e pre-
sidir o encerramento deste curso,nada ultrapassa em honraria.
Para este modesto Presidente, modesto homem público como eu,
ser buscado na oficina de seu trabalho para, ao final desta
I LI Semana, que considero da mais significativa experiência
dentro do Poder Legislativo, trazer esta mensagem final e, tra
zendo-a me sinto incentivado, como Presidente, para as agn
ras e vicissitudes que temos que enfrentar no momento e no fu
turo, isto restabelece em meu espirito, acima de tudo, a espe
rança e a crença no ideal, num ideal meu, sim, mas no ideal
de vocês e, portanto, no ideal nosso e pelo ideal devemos lu-
tar, pelo ideal podemos até morrer.

Lembro-me aqui, o que aprendemos com notável escritor pá
trlcio nosso, que grandes contribuiçes deu às nossas lutas
ao afirmar que "os anos passam e a eternidade chega." Mas,
acrescentando a esta asserção, abrangi, tambm como cientista
poiltico, em complemento a esta frase que "os anos passam e a
eternidade chega", mas enquanto os anos passam e a eternidade
chega, as criaturas humanas de responsabilidade numa socieda-
de não permanecem inertes ou inermes como nos dizeres de des-
nivelados pensadores outros. E para provar isto, basta o
exemplo desses funcionários da Casa, dos funcionários do Po-
der Legislativo que, sempre que convocados para o aprimoramen
to tácnico e para una melhor qualificação e engrandecimento
desta instituição, sempre disseram sim, sempre estiveram pre-
sentes e sempre ofereceram a sua contribuição, com o máximo
de boa vontade, numa demonstração da sua vocação de servir e



ie continuar esta grande caminhada.
Nos debates que aqui surgiram bem podemos entender e com

preender o estado de conflito e vezes o estado de ansiedade
de alguns. Mas, o Professor Geraldo Eustáquio muito bern expli
citou, com seus conhecimentos cientÍficos e tcnicos e como ho
mem de empresa, que não há nenhuma sociedade que não pode vi-
ver sem conflito. E o Poder Legislativo, que uma casa pol{-
tica, urna casa de representatividade atravs daqueles que fo
ram eleitos diretamente pelo povo e são representantes de di-
versos segmentos da sociedade. Alns encontramos conflitos e
aí encontramos as diferenciaç6es e aí nos nos debatemos nos
pontos rubros dos dilemas que são diversificação, dificuldades
que temos que fazer uma comunhão de rntodos e estabelecer prin
c{pios básicos para se cumprir as diretrizes de uma administra
çao.

E numa Casa essencialmente política não pode a Mesa Dire-
tora ou o Presidente desta Casa, como bem ficou claro aqui, nas
palavras do conferencista, fazer tudo aquilo que desejamos,
porque há um conflito político, há um jogo de interesses e que
muitas vezes não podemos, no tempo hábil, reparar aquelas in-
justiças que na maioria das vezes são praticadas.

Esta atual Mesa assumiu a direção desta Casa dentro de
urna crise estrutural. Crise conjuntural e crise estrutural de
longos anos,resultantes, não daqueles que nos antecederam, por
que também tiveram problemas, mas os problemas foram a resul-
tante de uma sistemática implantada neste País, ao longo de 20
anos em que esse regime político tinha sua roupagem no autori-
tarismo, no regime de recessão e atá mesmo ditatorial. E, nes
se sistema, eram escamoteados daqueles que trabalham e dos fun
cionários desta Casa os seus direitos e o seu poder de reivin-
dicação. A partir do momento em que se estabeleceu neste País
o processo de abertura política, a partir do momento em que o
comando do Poder foi mudado, o processo de reivindicação teve
um desencadeamento, dadas as condiç6es que começamos a viver
e o poder de reivindicação, ao mesmo tempo que o Poder Legisla
tivo, empreendeu uma luta para a reconquista de suas prerroga-



tivas perdidas ao longo do tempo.
Ao mesmo tempo em que empreendíamos essa caminhada, desen

cadeou-se também e corporificou-se também um sentimento no cor
po dos funcionários desta Casa, o despertar de urna consciência,
porque também eles tinham direitos para partir para novas con-
quistas, conquistas estas através do tempo.

Então, achamos natural e nos sentimos profundamente satis
feitos com isso porque, ao assumirmos a direção da Casa, os
senhores se recordam muito bem, encontramos diversos conflitos,
diversos problemas: centenas de funcionários em posiçes inde-
finidas, resultantes de una lei julgada Inconstitucional. N6s que
tivemos que nos debruçar sobre este problema  graças a Deus, atra
vés de uma luta sem tréguas, conseguimos equacioná-lo. A par
tir deste instante, sentimos que os funcionários da Casa preci
savam e tinham vontade de una melhor qualificação, principal-
mente porque tinham um potencial realmente muito grande e dis-
so eu tenho certeza absoluta.

Quando os outros Poderes,através de seus setores, necessi
tam de algum técnico para assessorar os seus 6rgêos, é muito
interessante, eles buscam aqui, na Assembléia Legislativa, ele
mentos nossos para oferecerem contribuição ao Poder Executivo,
ao Poder Judiciário e outros organismos da Administração Públi
ca e Administrativa do Estado. Isto demonstra que a Assem -
bléia tem realmente um quadro de funcionários da maior qualifi
cação, da maior respeitabilidade, tanto assim, que temos fun-
cionários no Congresso Nacional, temos funcionários no Poder E
xecutivo Nacional, porque ao sentirem que precisavam de una
pessoa habilitada e que realmente tinha conhecimentos especlfi
cos, ou mesmo globais, diversos nomes desta Casa foram lembra-
dos, aqui buscados, para oferecerem a sua contribuição, ou em
caráter temporário, ou mesmo em caráter permanente.

Tudo isto demonstra o conceito, a respeitabilidade que
têm os funcionários desta Casa. Estamos oferecendo também con
tribuição às Assembléias Legislativas do Paraná, de Santa Cata
rina e de outros Estados, que têm vindo aqui, constantemente
buscar subs{dios, para que sejam aplicados em outras Assem-
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bi ias.
Portanto, é una satisfaço muito grande a de dizer aos

senhores que temos realmente procurado fazer correç6es nesta

Casa; mas, como essa é una casa política, geradora de confli-
tos permanentes, esse á um processo que no se faz em 24 ho-
ras, á um processo de amadurecimento, á um processo que de

manda longo tempo.	O vicio que perdura há mais de 20 a-
nos, nós no teremos condiçes de corrigir em dois anos. Pe-
lo menos temos a consciáncia tranqüila de que estamos traba
lhando firmemente e imbuídos do sagrado prop6sito de que, pe-
lo menos, ao terminarmos a nossa gestão, poderemos deixar me-
lhor n{vel,melhores condições para o trabalho.

Neste curso, bem como em todos os outros cursos que pro-
movemos nossa primeira preocupação era começar da base e atin
gir os diversos nlveis de funcionários, sempre no intuito
de aprimorarmos os trabalhos da Assembléia Legislativa. Fize
mos cursos para recepcionistas, para os ascensoristas, para
guardas-mirins, para técnicos de pesquisa, para telefonistas,
promovemos cursos de chefia, de supervisores e mesmo para di-
retores. Hoje, encerramos este curso, que á da mais profunda
e significativa importância para a Assembléia Legislativa.

Outra luta que tivemos era que, para se vocacionar, para
despertar a motivação dos funcionários da Casa, os funcioná-
rios precisavam de melhores vencimentos. Graças a Deus, digo
hoje de cabeça erguida, enfrentei una luta, nós, o Deputado
Luiz Alberto Rodrigues, 12 Vice-Presidente, e os demais Depu-
tados da Mesa, enfrentamos uma luta para que pudéssemos dar
aos funcionários desta Casa não aquilo que eles merecem, por-
que o erário público do Estado assim não o permitiu, mas fize
mos una conquista que hoje está causando ciúme nos demais se-
tores da Administração Pública Estadual. Conseguimos dar o
máximo posslvel aos funcionários da Casa, para que pudessem
realmente, ter melhores condiçes, condiç6es dignas para	o
trabalho.

Queremos, agora, dar melhores condiç6es para que possam

210



realmente exercer a sua função, porque exercendo em melhor
condição, o Deputado poderá ter, no exercício do mandato, o
desaguadouro das mais legitimas aspiraç6es.

Portanto, meus senhores, una grata satisfação estar
aqui encerrando este curso e ter a oportunidade de dizer es-
tas palavras. No estamos terminando. Estamos começando. P0
demos saber que terminara o nosso mandato no dia 1 9 de março

de 1985. Podemos at acreditar que poderemos morrer amanhã
mas vamos trabalhar como se nós fôssemos eternos, porque isto
não é obra de um s, isto é obra de una filosofia de vida, is
to é obra de todos n6s. E n6s pretendemos dar o exemplo àque
lés que vierem depois de nós, deixando o nosso mandato com a
conscincia tranquila do dever cumprido. Na política adminis
trativa desta Casa, eu tenho certeza de que atingimos o pata-
mar de uma grande transição.

E faço um apelo aos funcionrios desta Casa que nos a.ju
dem, porque na medida em que nós chegarmos a este pice da
transição política-administrativa do Poder Legislativo, vocgs
terão que nos ajudar. E eu tenho certeza de que ajudarc por
que nós faremos, se Deus quiser, o advento de uma nova pol{ti
ca social e econ8mica, aqui na Assembléia Legislativa de Mi-
nas.

A vocs, portanto, o meu agradecimento como se eu tives-
se recebido neste instante uma grande comenda pela honraria
que me deram.

Muito obrigado.
(Palmas)

Antes de encerrar a Reunio, una aluna do curso deseja-
ria manifestar una palavra e a ocasiao é oportuna.

VERA LÚCIA DE CASTRO (PARTICIPANTE) -
Em primeiro lugar, peço perTnisso aos colegas, para em

meu nome e em nome de todos, agradecer a orientação da Casa
por este momento histórico que estamos vivendo. Histórico no
sentido de que reformula, provoca crescimento na organização,
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mas principalmente, para mim, provoca um crescimento pessoal.
E eu quero deixar claro que me pesa e me ufana a conscincia,
da responsabilidade de no vivenciar o meu momento em função
do futuro e no conviver com a idéia pré-concebida de que o
Brasil é um país da juventude e que a juventude é a esperança
do Brasil, mas de que nós adultos, hoje, somos o Brasil e so-
mos responsáveis pelo nosso momento, aqui, agora.

Sinto-me, com esta oportunidade, responsável pelo meu
crescimento e gostaria que, assim que eu já no estiver aqui,
que eu tenha, pelo menos, a satisfaço de no ter legado aos
meus filhos um mundo pobre. Mas, que pela minha pequenina
passagem e pelo esforço da minha pessoa, de crescimento, que
eu tenha legado aos meus filhos e a nação um país melhor.

Agradeço esse momento histórico que a Casa me permitiu e
marco aqui o meu compromisso de, como cidad., como mulher
como pessoa, tentar cada vez mais a minha evolução pessoal
em busca de crescimento, de realmente buscar a única lei que
rege a natureza humana, como já disse certa feita a Professo-
ra Dinah, a lei suprema que é a lei do amor.

Enquanto nós nos dirigimos para o caminho do amor, ou se
ja, do entendimento, da busca da pessoa naquilo no que ela
tem de melhor, a gente estará contribuindo para isso.

Pesa-me hoje esse momento de história que estamos fazen-
do. lima das coisas a que devo me acostumar a fazer e dizer
é que não é a sociedade que é responsável pela minha vida
mas sou eu que, dentro de minhas possibilidades e responsabi-
lidades que respondo por ela.

Agradeço muito, na pessoa do Dr. Geraldo Eustáquio e na
pessoa do Sr. Presidente, por todo esse esforço e faço um ape
lo à Comissão Técnica para que busque sempre despertar e in-
centivar nossas consciências e nos possibilite uma parada nes
sa luta pela sobrevivência, mesmo com recursos escassos, para
que estejamos sempre despertos para buscarmos o que é realmen
te válido, que é a felicidade.

(Palmas)
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O SR. PRESTDEWE (DEPUTADO GENÉSIO RERNARD tNC) -
Antes de encerrar esta reunio, a outorga da Presidncia

me dá o direito de quebrar o protocolo e dizer ao Dr. Geraldo
Eustquio e aos senhores funcionários desta Casa, que de acor
do com a sua exposição de indivíduo, grupo e empresa, lutarei

e ns todos lutaremos juntos, porque somos todos companheiros
de uma mesma caminhada. Caminhos que percorremos juntos e
que vamos juntos percorrer' ainda, caminhos de duras lutas, pe
nosas batalhas e conflitos, de ansiedades-. Mas quero dizer
que, dentro da sua tese, devemos trabalhar e oferecer a nossa
contribuição, para que indivIduo, organização e grupo aqui
nesta Assembléia, jamais sejamos acometidos da sÍndrome da do
minaç.o. Nenhuma entidade tentara dominar a outra, porque
aqui devemos ser, uma entidade inica.

Muito obrigado e dou por encerrada esta Reunido.
(Palmas)

LEVANTA-SE A REUNIÃO.
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