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...que transitórios sao os homens, suas
doutrinas e certezas. Eterno será o
amor, o gesto solidário, a ideia de
conjunto
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1. CONSIDERAÇÕESINICIAIS

Somos filhos do medo. Somos todos filhos do

imenso medo ancestral de ser completamente. 'Entregamos nossas

almas e destinos a coisas e entidades.que nos~arecem mais

,fortes, sólidas e seguras que o nosso ser e compreender

sozinhos. Possuimos·.uma formidável coleção de entidades

construídas por nós, as quais uns poucos controlam e, porisso,

'quase a título de paga e reciprocidade, nos asseguram um

nirvana nunca alcançado. Lançamos nossas esperanças nas grandes

forças sociais. E esquecemos muitas vezes o pequeno artesão

persistente que dormita fundo em nosso ser mais antigo e

imemorial. Pior. Não percebemos que as grandes burocracias,

todas, sem exceçao, possuem, no seu cotidiano, devidamente

ocultadas pela parafernália de documentos formais que buscam

(e muitas vezes conseguem) legitimá-las, muitas e muitas

pequenas oficinas de artesões totalmente ignoradas pelas suas

fachadas de aparência monolítica, racional e eficaz.

A pergunta é: qual eficácia buscamos? Que querem

de fato, do fundo maior dos desejos, os pequenos artesões? Há

meios de se atingir, em conjunto, de maneira realmente mais

eficaz, por que não dizer feliz, os objetivos dos corações dos

artesões individuais? E afinal de contas, servirão as

burocracias para algo mais que não a manutenção do poder por

aqueles que o detém? Podem ter elas (as burocracias), um papel

funcional mais digno do que até então têm tido?
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-Evidentemente que nao pretendemos dar resposta~ conclusiva-a

tais indagações. Por todas as razões que se possa imaginar,

inclusive aquelas referentes aos Ll.Lmf t.e s de grandeza e

profundidade de uma dissertação desta natureza.

De qualquer forma, a indagação, que espero nao

ser somente minha ou de alguns poucos, vale pelo fascínio

motivador de pesquisar e descobrir um bocadinho mais do

desconhecido, perscrutando o caminho, nem sempre virgem,

porém marcado também por nossos passos, um tanto erráticos por

vezes.

Viver é paixão.

2. ~ E OBJETIVOS

Este trabalho, escrito oornpa t Lve Lment;e com as

preferências temáticas do autor, visa;

2.1. Objetivos Pessoais:

_ obter os créditos faltantes para a conquista

de um título de Mestre em Administração.
permitir ao autor a rica experiência de tentar

modelar uma estrutura consistente em si, bem como muni-lo de

novos conhecimentos.
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2.2. Objetivos Universais:

- contribuir para a construção de uma Psico-

-Sociologia do Amor, através do desenvolvimento de uma caminhada

em busca de maior compreensão para o conflito no Pequeno

Grupo Humano de Trabalho, tentando derinear um quadro revelador

de elementos chave no processo de cisão-coesão do mesmo.

Certamente tem cor ideológica: enseja compreender

como obter niveis de coesão mais elevados entre humanos na

rica dialética competição-cooperação que, devidamente mantida

em niveis de oscilação razoáveis, permite o crescimento e a

melhoria de vida "de todos nós.

3. JUSTIFICATIVAS 00 TEMA

3.1. Razões Pessoais

Estamos particularmente" interessados nas

alter ações estruturais de um pequeno grupo" social, a partir

das atitudes e relações concernentes aos individuos que

compo~m este grupo. Isto não pressupõe a observ~ção do agir de

um pequeno grupo isolada da sociedade maior que o rodeia e nem

uma concepção do agir individual independente dentro do

pequeno grupo. Mas pressupõe que a grande história humana,

frequente e adequadamente compreendida através de estruturas
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sociais mais amplas como agentes individualizados, compoe-se

por sua vez de uma estrutura de pequenas histórias de grupos

sociais menores que, igualmente e no limite, constituem-se

pela estrutura de relações de histórias de individuos humanos

viventes no planeta.

E é tanta a ênfase, e tantas as explicações

operacionais teóricas, em nossos tempos, a respeito das macro-

-estruturas sociais que;o individuo médio,apequenado, quase

reduzido a pacierite de agentes maiores, passa a integrar

seu papel de agente da história unicamente como instrumento

da lei maior. Esta é a perigosa trilha da autoridade

legitimada~ cerne primeiro das ditaduras, da arbitrariedade

casuistica, das opressões aceitas pelo consenso de opresso~es

e oprimidos.

Queremos falar do individuo alterador-

-mediador de estruturas, não megalômano, onipotente ou dotado

de poderes especiais. Queremos falar do homem e seu desejo de

tr~~dência, . reconhecido o seu tamanho e valor de posição no

seio da humanidade. Queremos compreender um pouco melhor sob

que conpições o indivíduo, com suas caracteristicas endógenas

e exógenas, tem possibilidade de dar um passo em direção a

eternidade universal que, certamente, não é o mesmo que

um mero desejo de poder.

o homem médio, o homem pequeno, até mesmo o
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menor homem que possamos imaginar, convive e se relaciona de

maneira relativamente frequente com pelo menos alguns poucos

seres. porisso nos propomos a tentar desenhar o quadro do

alterador de estruturas nos pequenos grupos.

3.2. Lacunas na Ciência

A história humana, quiçá a do Universo, parece

fluir em ciclos. Nossa apreensão limitada da realidade inclui o

fator memória, de sorte que somos sensibilizados mais

fortemente pelo "espírito" da "nossa época" do que pela

totalidade do conhecimento acumulado. Desta maneira, os
acontecimentos da história mais recente, aqueles inseridos num
tempo considerado mais como o "nosso tempo", tem o poder de

introduzir desvios ao que se poderia denominar de uma

reflexão isenta ou neutra. Em outras palavras, as produções

da ciência, utilizando seus melhores recursos, lutam por

uma execução plena que sem dúvida é maximizada e jamais

alcançada.

As estruturas sociais e.os vínculos entre seus

componentes encontram-se profundamente, correlacionados com a

assim chamada racionalidade de nossos tempos, racionalidade

esta que inclui as estruturas burocráticas como uma de

suas expressões mais visíveis. Toda uma literatura abundante,

profunda e abrangente tem sido produzida neste século,

buscando explicitar e relacionar, quem sabe até mesmo explicar

e compreender, os elementos estruturais que compoem o
exercício do poder.
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Compativelmente com a realidade apreendida

mais próxima e frequente, as peças teóricas mais respeitadas

d~ nosso universo científico atual buscam preponderantemente

compre'ender o fenômeno das mudanças na história através da

ótica do poder burocrático, r,acionai-Iegal nos termos de

Weber. E, assim como seria absurdo ou no mínimo insensato

tentar compreender o fenômeno das mudanças históricas através

da ênfase exclusiva no pode~ individual, igualmente defectivo

nos parece interpretá-lo restringido ~s relaç6es entre macro-

estruturas' sociais entendidas como o agente histórico

individualizado.

Esta visao de grandes estruturas sociais como

agentes irredutíveis exclusivos da história, frequentemente

manifesta na ciência de nosso tempo, parece-nos muito a

consequência de um efeito de deslumbramento que nos assola

diante da amplidão-dimensão de controle que a tecnologia de

nossos tempos entrega ao ser humano. Paralela e intrinsecamente

vinculada à possibilidadé de abrangência e distanciamento do

comando das coisas físicas, a sociologia de nossos tempos,

sem dúvida também impregnada de ideologia, extasia-se na

compreensão da possibilidade de abrangência e distanciamento

do comando das coisas do espírito.

Há um vácuo, uma lacuna, um que de trepidação

manqui tolante neste caminhar,.
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4 • METOOOLOGIA

A natureza dos parâmetros metodológicos

subjacentes à constituição deste trabalho afeta menos suas

características formais do que aquelas relativas ao

encaminhamento do raciocínio e da compreensão. Desta maneira,

pouca há a dizer em termos de caracterização tipológica desta

monografia e muito em função das estruturas "interpas" de

pensamentos e sentimentos que a dirigem.

Do ponto de vista formal, este trabalho

caracteriza-se por urna reflexão contínua a respeito dos

encontros e desencontros humanos que, neste momento, dirige-se

para urna sistematização que permita sua legibilidade por

terceiros. A pesquisa empírica que o sustenta realizou-se

assistematicamente durante a vida do autor. Os conceitos

básicos que o embasam são aqueles que generosamente outros

autores nos cederam bem corno alguns próprios. t importante

aqui assinalar que muitos dos conceitos foram as~imilados

fora do contexto formalizado dos livros ·e escritos. De qualquer

modo, sempre uma experiência empírica (vivida) do autor. À

medida que a memória ajude, não nos negaremos a citar as

fontesj quaisquer que sejam, tanto aquelas dos fatos observados

mais diretamente, quanto as de caráter mais conceitual

(teóricas). É de se supor que quando não há citação de "fonte",

os conceitos emitidos sao de lavra própria, cujas origens

primeiras imiscuem-se e confundem-se em algum lugar remoto

passado que a memória, sinceramente, não mais recupera.
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Do ponto de vista da metodologia do pensamento,

não podemos fugir de nossa própria personalidade. Por esta

razão, frequentemente se manifestarão visões dicotômicas do

tipo:

manutenção - inovação,

estática - dinâmica,

onde, a própria língua portuguesa, através dos verbos ser e

estar e seus respectivos significados, permite a aproximaçao

a uma rica dialética cujos oponentes são o curto e longo

prazo ~e visão da história.

Isto, a nosso ver, nao constitui mera opçao

formal de tratamento da matéria e sim um dos fulcros dos

desentendimentos maiores entre humanos. Não é simples

sutileza vernacular. A crença pessoal de cada um no que "é" e

no que "está", é talvez um elemento chave para a compreensao

do processo de mudança real nos grupos humanos.

Também nao queremos incorrer demasiado no

caráter filosófico que as coisas possam ter, em detrimento

do caráter científico que se espera deste. No entanto, é

quase ~mpossivel escapar de algumas tergiversações deste teor.

Pelo menos em parte, buscamos evitar estas "inortodoxias" ,

restringindo bastante o campo das reflexões manifestas nesta

area.
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5 • LIMITAÇÕES TEÓRICAS

são previsíveis limitações apriorísticas ao

nível das conclusões devido a eventual carência de vínculo

conceitual entre o ambiente interno da sugestão modelar

pragmática vindoura com o seu ambiente externo. Isto se

deveu ao recorte estabelecido no plano da realidade observada,

bem corno a limites temporais e talvez intelectuais do autor.

De qualquer modo, queremos crer que, embora o

Pequeno Grupo de Trabalho seja visto "de dentro para fora",

a tentativa generalizadora para urna cosmovisão possa

atenuar estas falhas conceituais.

Adernais, o numero e a qualidade das variáveis

selecionadas e manipuladas, pode eventualmente comprometer

da mesma forma as conclusões.

6 • RECORTES E LIMITES

Cingimo-nos ao segmento de realidade dinâmica

observável "pequeno grupo de trabalho em processos de mutação

para as variáveis dicotômicas cisão-coesão".

Creio que nao resistiremos à tentação de invadir,

extra e intrapolando, a Sociedade Humana e o Indivíduo. Fica

claro que não é esta a intenção conclusiva deste trabalho.
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Cabe aqui dizer que a nossa interpretação de

Pequeno Grupo de Trabaolho é a de seres humanos no proces so do

trabalho comum a eles, estruturados de sorte a permitir

uma mediação interna do Grupo como um todo por Indivíduo(s)

pertencente(s) ao mesmo Grupo ...

o mais seria filosofar ao léu.



Capítulo 11

Bases Teóricas e

Empíricas
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I . BASES TE6RICAS

Poucos autores tem uma obra tão extensa,

integrada e profunda a respeito da dinãmica de pequenos grupos

humanos como Bion. E foi um fascínio pessoal muito grande a

aproximação primeira com seus conceitos e sua obra.

Jung, no capítulo das teorias a respeito da

psique humana, é talvez imbatível no interpretar a vida do

indivíduo como processo contínuo e apreensível por outros seres

humanos.

Lawrence & Lorsch, em seu modelo diferenciação -

integração, dão um ponto de vista sistêmico ã compreensão do

processo--administrati vo, estruturado de u' a maneira pouco usual

nos teóricos. Queremos ressalvar o caráter altamente

constatativo e pragmático que o~seu modelo apresenta, onde

também o indivíduo e não somente a orqan.í.z aç'áo comparecem.

Tudo isso, mais do que fascinar o autor deste,

levou-o a uma visão integrada dentro de uma conjuntura

conceitual constante, quiçá universal.

o desafio de tentar juntar estas bases num todo

coerente aplicável à compreensão de urna temática
interdisciplinar tal qual as mutações nos·pequenos grupos de

trabalho, foi por demais tentador.
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Desta maneira, eventualmente atravês de

pequenos artifícios intelectuais ( e não somente estes ) cremos

ter encontrado um fio condutor comum nestes tres autores.

E Max Weber, como nao poderia deixar de ser,

deixou uma contribuição inusitada; na sua definição de relação

social:

11 ••• El ooncepto,pLES, nada dice sobre si entre los actores existe "
"sol.í.darãdad"o precisarrentelo contzarão". (1). (O grifo ê meu)

legitimando, o grande mestre da teoria ( quiçá da teorização),

meu tratar personagens no palco do meu teatro.

:_2. BASES EMPIRICAS

Já mencionadas anteriormente, as bases empíricas

têm a idade do autor ( no mínimo ).

Todas as suas vivências, os "papos" de fins de

madrugadas "inúteis", os diálogos mais sérios e consistentes,

levam-no a crer que possui um razoável embasamento empírico.

A filosofia ê importantíssima, embora talvez um

pouco fora de moda em tempos hodiernos.
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Vieram dos recônditos mais profundos os

conceitos de HOJE como síntese dialética do choque do ONTEM

com o AMANHÃ. Assim como o incognoscível "Desejo de

Transcendênciall que, se não existe ainda, não precisa de aspas

e pode tentar de ser aproximado como inerente ao Ser,

integrante, representação de si - mesmo ("Self" de Jung) no

Universo ... é a prõpria existência do Ser, o "élan" vital

de origem no Universo e na sua menor Partícula Elementar.

3. UM ENCONTRO (não tão inusitado)

Os iniciados em Bion e Jung não estranharão

muito. Parece até que Bion leu Jung e não foi capaz de se

livrar do incômodo fardo de heterodoxizar suas bases freudianas

manifestas.

Bem, o que não é explícito, por vezes não existe

mesmo, e em outras •.. fica implícito ..0 próximo esquema visa

esclarecer este fato. Além disso os modelos de "Supostos

Básicos" e o de IIGrupo de Trabalho" de Bion são modelos

arquetípicos que poderiam perfeitamente ser figuras do

Inconsciente Coletivo de Jung para pequenos grupos humanos.

Honras a ambos, grandes mestres meus de fazer

Ciência em Psicologia.



pensamento

sentimento

intuição

-percepçao
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pape Z do grupo

papel do terapeuta (mediador)
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Também Lawrence & Lorsch, admitindo que "••.

Nossas provas indicam que estas diferenças necessárias não sao

variações secundárias de perspectiva mas, às vezes, envolvem

formas fundamentais de pensamento e de comportamento."(

estão nos afirmando que grupos humanos tem "personalidade'

própria", dependendo "principalmente da magnitude da certeza

de informação ..." ). Isto não deixa de ser um vínculo com a

tipologia humana de Jung, não sabemos se intencional ou não.

4 • SUMARIZAÇÃO DE BASES

~ possível perceber, pelo exposto, urna certa

universalidade no tratamento dado à Ciência por parte dos

Cientistas.

Então, legitimamente, ··tomamos Bion

preponderantemente para a compreensão da psicologia de Pequenos

Grüpos de Trabalho, Jung (e Freud, é claro) para a do

Indivíduo, canalizando tudo para uma.concepçao de organização

muito próxima à de Lawrence & Lorsch.

Em tempo: dicotomias parecem ser a base

inexorável da essência do pensamento e do sentimento humanos.



Capitulo rrr

Teatro do Pequeno
Grupo de Trabalho
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1. PRELúDIO

Estamos em condições, agora, de abrir o teatro

filogenético das cisões-coesões em pequenos grupOS de trabalho.

personagens surgirão dos recônditos mais

elementares, talvez pouco surpreseiros.

A se crer (como procuramos demonstrar) em

conceitos abrangentes de universos-unos (ainda como exemplo, o

Ovo Cósmico dos físicos), é possível formular um conceito de

"viagem" da sociedade humana em dinâmicas de fluxos e refluxos

ao longo do Tempo Maior Humano, com suas cisões-coesões-

-reunificações incessantes e cíclicas (Fig.I).

são visíveis, em termos bidimensionais gráficOs,

as características ineréntes a este modelo. por exemplo:

_ ao nível do Tempo Arquetípico Humano (não
relativO), as Matrizes primordiaiS se afastam sempre mais do

Presente Histórico.
_ o incremento de indivíduos na Sociedade Humana

provoca uma gama mais densa de variações individuais. Quiçá um

afastamento maior de alguns em relação à direção central da

História.
_ o processo histórico se ~esenrola por

bipartições sucessivas a graus não mensuráveis, ao nível da

idéia arquetípica ancestral.
_ a um determinado nível de bipartição, de grau
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I- PROCESSOS ClCLICOS DE CISÃO-COESÃO DOS INDIVtDUOS

MATRIZES PRIMORDIAIS •
DA CISÃO - COESÃO

&
,r

'-

~reunificaçã~
centdiâi:

novas'
coesoes

indiv-íduo

sentido do t
arquet-íp:iJcoh
(absoluto)

/

novas--coesoes

/, , """
TEMPO M~R HUMANO

(re tri.vo)

HISTORI~ GISTRADA
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nao necessariamente mensurável, um par de indivíduos

provenientes de uma cisão Central mais antiga no rumo da

História, se unifica, reunificando numa Coesão Central um novo

ente bipartível numa novíssima cisão. O mesmo ocorre na linhas

paralelas à linha da História Central, constituindo HistQrias

Paralems, mais ou menos afastadas do centro da História.

"":'"famílias" de indivíduos, paralelas e

igualmente afastadas do centro histórico,desenvolvem histórias

"familiares" de contradições polarizadas opostas.

Outras inferências talvez fossem possíveis. Mas
-nao e nosso interesse esgotar um modelo, quase numa brincadeira

de armar conceitos a partir de esquemas gráficos.

Importa-nos, isto sim, preparar o espírito para a

filogênese dos antitéticos elementos indivíduo-sociedade,

realizando, ainda neste tópico, mais um jogo gráfico (este nao

de armar), inspirado no gráfico anterior (Fig. I) e na idéia

mais antiga da filosofia oriental das sempre presentes

antíteses complementares. Assim sendo, vale mostrar, a partir

de um par de individuos em processo de reunificação, a
próxima sequência gráfica (Fig.II).

Vale dizer que todo o exposto e absolutamente

arquetípito, talvez de pouca valia nas condições pragmáticas de

um Tempo Presente em andamento. Mas prossigamos.
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2. ATO I (GENESES)

2.1. Gênese do Grupo

Um Grupo pode encontrar suas raízes ancestrais
-'na idéia das bipartições sucessivas e consequentes reunificações

dos seus elementos Indivíduos. Ou vice-versa.

Assim, seja através de uma emoçao de Unidade

Potencialmente Cindida, seja através dela dirigida para uma

Unidade Potencialmente Coesa, o Grupo Humano, nas suas

memórias ancestrais inconscientes-, oscila permanentemente (num

equilíbrio dinâmico que preservou, de maneira nem sempre

muito elogiosa, a espécie) entre a Cisão e a Coesão (Fig.IlI).

As coesoes extremas devem trazer um sentimento de

indiferenciação tão intolerável quanto o de diferenciação

decorrente da extrema cisão.

_ 2.1.1. Gênese do Grupo Formal

Suas características, além daquelas _do Grupo,

recebem ainda, em sua gênese, a figura do líder gerada por uma

"imposição" (autoridade burocrática) .

2.1.2. Gênese do Grupo Informal

Diferencia-se do Grupo Formal pela genese de

sua liderança, que deve ter características de "eleição livre"

(liderança emergencial).
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III- O GRUPO HUMANO ISOLADO
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2 . 2 • Gênese do Indivíduo

Um indivíduo encontra suas raízes ancestrais na

idéia das bipartições sucessivas e consequentes reunificações

de seus elementos Consciente e Inconsciente (na -versao

Junguiana, ). --Ou.v±ce-versa.

Da mesma-maneira que o Grupo, no seu processo

-arquetípico, oscila entre forças às vezes' pouco controláveis

e polarizadamente opostas. Mutatis mutandi, -seu processo

de fluxo e refluxo (talvez através da sucessão de vidas

e mortes de ascendentes e descendentes) é análogo ao do Grupo.

~ fácil perceber que um Filho é síntese de um Pai e uma Mãe

diferenciados e, por sua vez, pode se tornar Pai ou Mãe

diferenciado do seu par-casal (Fig.IV). Coesões e Cisões

extremas, igualmente, devem ser intoleráveis e/ou danosas no

seu interior potencialmente Cindido-Coeso.

Seu processo de equilíbrio, ao longo de sua vida

é o que Jung denomina Individuação, subentendendo, entre

outras coisas, apropriações do Inconsciente por parte do

Consciente e vice-versa. Achamos oportuno estender este conceito

para o Grupo, que nos parece legítimo considerando,

evidentemente, suas diferenças específicas.

2.3. Universalidade Genética

Não e difícil perceber o encaminhamento do
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IV- O INDIVIDUO ISOLADO
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raciocínio para esta tentativa de Encontro Primordial entre

Indivíduo e Grupo. Dizem os sociólogos, creio que unânimes,

ser o Homem um Animal Gregário. Eu os creio. ~ portanto

suficiente verificar a Figura V, onde tentamos ilustrar

o fato.
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v- O ENCONTRO GRUPO -'INDIV1DUO ISOLADOS
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3 • ATO II - TEATRO DO PEQUENO GRUPO DE TRABALHO

A visão teatral do Pequeno Grupo de Trabalho

nao somente viabiliza-se neste momento como permite compreender,

através de suas personagens básicas, a dinâmica das opçoes

cisão-coesão, de um ponto de vista particular. Vamos a ele.

Equilíbrio

As gêneses efetuadas e o encontro Indvíduo-Grupo

ensejam a cQnstrução de um modelo humano tentativo de

3.1.

compreensão do conflito e de sua ausência nos processos

antitéticos cisão-coesão.

As figuras tripartites do encontro indivíduo-

-grupo podem, rapidilluente, ser trasladas para um esquema de

conversões sucessivas como é mostrado na Figura VI ..

o arquétipo absoluto é compatível tanto com

arquétipos do inconsciente coletivo (4) de Jung como com as

idéias de zero, incognoscível (5) de Bion. t uma referência

intemporal ou primordial. t o sistema referido em si mesmo.

o arquétipo relativo é compatível com as figuras

arque~ípicas do inconsciente individual (6), e trata-se da

mediação do Universo referido a si mesmo. É cognoscível.

As figuras de ambos, as primeiras ao nível

grupal e as segundas ao nível individual, são míticas.
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Já o modelo para os grupos humanos reais, entende

a dialética básica entre os mediadores e radicais expressa de

forma tripartite num modelo de equilíbrio dinâmico, cuja

resultante é função nao somente das forças relativas das

três figuras corno também da relação do todo com o seu ambiente/

relevante.

~ um modelo materializável por seres humanos
'-

que, embora não "puros" podem ser predominantemente radicais

ou mediadores, todos os três com propensões emocionais que os

levam a tentar direcionar o grupo humano de acordo com suas

crenças mais profundas.

Estamos interessados em mostrar corno este modelo

pode ser abrangente para a compreensão do conflito e a

consequente propensão cisão-coesão nos Pequenos Grupo de

Trabalho.

Para tanto é suficiente, das muitas variáveis

possíveis de serem inseridas como fatores qualitativos de

equilíbrio nos modelos, selecionarmos ,uma e designá-la como
-relevante para a compreensao do plano do trabalho.

Por razoes absolutamente subjetivas e pessoais,

escolhemos o tempo humano consensual para esta missão.

Desta maneira, apresentamos, 'nominando", as

tríades para o Pequeno Grupo de Trabalho aos níveis dos

Arquétipos Relativos e dos Grupos Humanos Reais, re Figura VI.I.
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VII - TR1ADES DE EQUILIBRIO NO PEQUENO GRUPO DE TRABALHO
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As personagens de nosso teatro estão apresentadas.

Expliquemos sua dinâmica.

3.2. Equilíbrio Dinâmico no Peaueno GrUDO de Trabalho

~ consequência do estabelecimento da relação de

forças da triade "real" apresentada. Os misticos (na acepção

mesma de Bion) buscam satisfazer suas emoções positivas,

tensionando o grupo no respectivo sentido positivo das mesmas

(Fig.VIII) .

Evidentemente, a figura do mediador decisão,

na sua tentativa de compatibilizar a velocidade do conjunto

com a velocidade do tempo real consensual, merece maiores

atenções. porisso:

3.3. A Figura do Mediador Decisão

O Mediador Decisão (MD) e um caso particular do

Mediador Universátil que, por sua vez é um representante

"vivo" do Mediador Universal.

~ uma figura humana que busca manter a coesao

grupal no tempo, mediando entre con~ervadores e ievolucionários.

É, talvez, o que chamamos comumente de "liberal". No limite

teórico seria uma figura anárquica no seu sentido lato.

-O MD pode agir conscientemente ou nao de sua

condição de Mediador. Sua presença pode ser fisica ou mesmo
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nao física.

Pode ou não pertencer ou ser reconhecido como

pertencente ao Pequeno Grupo de Trabalho (PGT) onde faz

desencadear sua açao específica.

Por razoes práticas e temporais, so nos ocuparemos

aqui com o MD que:

- pertence ao PGT e e reconhecido como elemento

pertinente a este,

- agindo conscientemente,

- de presença física,

- deliberadamente assumindo seu papel funcional

de mediação.

Quando o PGT cinde, ele ou foge ou morre esmagado

entre os dois sub-grupos. Porisso ele busca, individualmente,

ganhar adeptos ao plano da mediação temporal. Via de regra e

um líder considerado justo enquanto o PGT se "mantém coeso.

Tudo leva a indicar que seu comportamento se rege

por embasar-se nas funções psicológicas racionais (pensamento

e serrtí.merrt o no dizer de Jung) e direcionar seus" atos

utilizando funções irracionais (percepção e intuição,

igualmente segundo Jung) .

Sua ex í s.t.êrrc í.a , sempre presente em um PGT

informal, tem por tarefa não somente manter o grupo coeso como
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também otimizar a satisfação grupal do Desejo de Transcedência.

Ele é a terceira força, síntese dialética e

humana, na tentativa do consenso. Não vê antagonismos

preponderantes. Ele enfatiza a síntese humana. ~ o líder e o

Deus em tempos de coesão. E se não se cala, é o Qemônio a ser

exorcizado em tempos de cisão.

Não duvidamos da existência de um Mediador

Universátil em cada ser humano, para efeito individual interno.

O fato de sobrevivermos cotidianamente, de per si nos induz

a crer nesta formulação. E porque não somos todos Mediadores

Decisão nos PGTs em que participamos?

Queremos crer que a resposta nao seja simples.

No entanto ternos duas boas razões tentativas de explicar o

porque da não universalidade deste fator.

Em primeiro lugar, a óbvia percepçao da

variedade humana, inclusive ao nível de distinguirmos-

claramente,quando exageradas as propensões, os indivíduos

mediadores dos radicais (na subjetividade de cada um de nós,

é claro).
Em segundo lugar, poderia a variável selecionada

tempo (uma entre muitas possíveis) ser um fator restritivo

ao enquadramento mais universal na categoria. Talvez alguns

seres sejam melhores ou piores mediadores patrocinadores de
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coesao informal dependendo da variável de referência. Não nos

atrevemOs a prosseguir neste rumo neste momento.
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4. ATO III - DINÂMICA DO ~XITO

4.1. :E!xito

Pode-se compreender o êxito no plano de trabalho
-nao pelo atingimento de objetivos propostos e sim pela auto-

- -avaliação do desempenho. Isto é válido tanto para o Indivíduo

como para o PGT. E particularmente verdadeiro nos PGTs

formais, onde o líder é i~posto e muitas vezes nem mesmo ele

.participa das definições dos objetivos.

Ainda, é possível compreender a emoção êxito
como linha de compromisso -entrea satisfação "doDesejo de Transce~

dência (DT) expectato e o "realizado"individual,grupal, ou entre ambos.

Particularmente, se nos PGTs informais consegue-se

manter o equilíbrio necessário na relação cisão-coesão, é

quase certo que o nível de DT satisfeito do grupo será

suficiente para não surgir a emoção fracasso. Isto

evidentemente não depende somente do Mediador. A dinâmica

conjunta com os Místicos Memória e Devaneio pode ser

decisiva nesta tarefa. Níveis aceitáveis de coesões-cisões

sucessivos podem ser um fator de crescimento de um PGT.

Evidentemente o número de Indivíduos pertencentes ao PGT e

fator decisivo nesta dialética.

o PGT sempre espera de sua tríade mística que

satisfaça em níveis razoáveis seu DT.

,..
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~ claro que outras variáveis, endógenas e

exógenas são importantes para que isto ocorra. Entre elas:

dimensão da tarefa, dimensão do PGT, flexibilidade possível

das regras de associação, tempo e frequência de iteração

direta dos individuos, antiguidade do grupo, personalidade

dos individuos componentes, -nível de receptividade do PGT

ao relacionamento com o ambiente relevante.

De qualquer modo, dado um PGT com seus recursos

materiais e imateriais diante de objetivos de tarefa, é papel

da tríade mística lidar com a relação destas variáveis através

do tempo, buscando a maximização do DT grupal.

4 .2 . Compromisso "Indivíduo - PGT

A emoção êxito de um Indíviduo particular do

PGT pode depender relativamente pouco da emoção êxito do

último. Ou seja, não é o DT satisfeito do PGT que garante o

seu equivalente no Indivíduo.

No caso de disparidades relativamente grandes

entre a satisfação dos DTs do PGT e de um particular membro

deste, .a tarefa do Mediador Decisão pode se tornar bastante

difícil. A disposição equilibrada das suas forças com os

Místicos Memória e Devaneio, numa ação de liderança conjunta,

pod~ ser bastante proveitosa (evidentemente que somente

em PGTs com mais de 3 Indivíduos)." (Fig. IX e X).
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~ importante salientar nossas inquietudes

quan~o à validade da variável tempo para este tipo de mediação.

De qualquer modo, sao situações que necessitam mediação,

certamente não muito fácil. Grupo de êxito é aquele que

consegue, através de seus elementos, manter as oscilações

cisão-Coesão entre Indíviduo-PGT em níveis aceitáveis e de

cresc~to para ambos.

/
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5. ENCERRAMENTO .(Ampliações possíveis do Teatro)

Somos levados a crer que, no mínimo ao nível

do Arquétipo Relativo, os conceitos de mediação para Pequenos

Grupos de Trabalho, possam ser estendidos para setores da

Sociedade Humana ou mesmo para uma cosmovisão ao nível do

Arquétipo Absoluto.

Apenas a título de estímulo ãimaginação do

leitor traduzimos isto nos Gráficos XI e XII.
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XI- S(JC~EIJ#rDE HUMANA AO NtVEL DO ARQutTIPO RELATIVO
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Capitulo IV

Conclusões
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1. COMENTARIOS INICIAIS

N~o ~ muito f~cil "concluir", no sentido

consensual do termo, numa dissertaç~o deste tipo.

Faremos um esforço, no entanto, acreditando a

priori que serão conclusões de ordem mais geral, ainda

explicativas, pouco "recomendatõrias".

Reservamos as recomendações para o tõpico a elas

pertinentes.

2. SíNTESE DE CONCLUSÕES

A Burocracia, lamentavelmente, atraves de sua

rigidez de papéis formais, impede o livre crescimento do

individuo no PGT, na medida em que não lhe permite optar

espontaneamente por um dos três papéis arquetípicos. Isto

impede não somente o seu crescimento, dada o elevado grau de

insatisfação quanto ã realização cotidiana do seu DT, como

interfere na prõpria consecução de um futuro melhor humano,

porque isto é chave de compreens~o para a alienàção deste

Individuo. ~ claro~ Ela (a Burocracia) necessita do

Indivíduo incluido parcialmente, sem seus sentimentos e

pensamentos (sua racionalidade) espontâne~ para subjugá-lo.

Ela nao passa de um Instrumento de Poder.
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Prova sao os líderes emergenciais solicitados por ela mesma

quando da sua incapacidade de solucionar os Grandes

Problemas Imprevistos de um "cotidiano fora de órbita".

Estamos falando do Estado convocando (apelando para) a

populaç~o Civ~l a "se organizar" quando das grandes cat~strofes

numa Urbe (incêndios I -terremotos I etc).

As dicotomias liberdade - escravidão, bem como

as de mando e subordinação, bem como as dos radicais gerais

positivos e negativos, não podem ser interpretadas como
elementos polarizados na vida do cotidiano nem ao longo da
História. Os "mixes" sútil e continuamente diferenciados

(dosados) de variáveis desta natureza são chave de

compreensao para o êxito ou "sucesso" de indivíduos, pequenos

grupos e a própria Sociedade Humana na His~ória.

A Mediaç~o é meramente instrumental. Os afetos

positivos ou negativos do Mediador relativamente ao Tempo

Humano é que dizem da qualidade de sua mediação.

O Indivíduo, nao ~rta se Radical ou Mediador,

quando na sua condição favorável de Alterador de Estruturas,

só é '·'célulacancerosa" ou uma célula aprimoradora do Grupo

Humano, em função de quem o avalia. E nem sempre e o
próprio Grupo (cuja estrutura ele tem condições de alterar)

que o avaliará.

A selvagem mao pesada do Autoritarismo e do
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Desejo de Poder Eterno a Qualquer Preço, fazem dos países

subdesenvolvidos (junto com a Ignorância mais Ampla e Geral,

é claro), campo fértil para ditadores, opressores, na

medida em que a Burocracia parece aos oprimidos "legítima

por si".

A dialética cisão-Coesão parece inerente aos

Indivíduos e mais fortemente aos Grupos Humanos.

Como já dissemos, seus níveis quantitativos é

que podem variar para o crescimento e a satisfação do Desejo

de Transcedência dos Grupos Humanos até níveis selvagens de

agressões mútuas entre Indivíduos, Sub-Grupos Humanos ou

mesmo Indivíduo-Grupo.

A dialética Cooperação - Competição,

necessariamente presente até mesmo no interior de um único

Individuo, rica nas suas oscilações suaves, ganha um

impulso radicalizador nos países de Terceiro Mundo sujeitos

a ditaduras mais ou menos disfarçadas que malbaratam esta

condição de riqueza da dialética, gerando cooperaçoes

mafiosas e competições assassinas ..

Mesmo o Mediador espontâneo, de um Grupo

Informal, também necessita "repouso" destas funçõe~ para

poder manifestar seus aspectos mais "Radicais". Porisso,

Liderança Emergencial deve ser fator de sucesso no Longo

Prazo Histórico, permitindo a espontaneidade dos seres nos
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seus papéis mutáveis no cotidiano.

Co-gestão e Autogestão são caminhos legítimos

humanos para um futuro de Liderança Emergencial Permanente

Sem Medo do Outro.

'-

3 • LIMITAÇÕES

As limitações pelas quais as conclusões

apresentadas podem eventualmente sofrer algum nível de

compromisso negativo são:

-~ a escolha da variável tempo para o Mediador

no pLàno de trabalho.

- o(s) tamanho(s) do(s) Grupo(s).

- o tipo de tarefa/trabalho e/ou objetivos por

eles visados.

Evidentemente, existem outras variáveis para

compreender cisões e/ou conflitos Grupo-Grupo, Indivíduo-

-Grupo; Subgrupo-Subgrupo. Este, dos modelos possíveis a

partir de sua filogênese, é apenas um deles.

Selecionamos o Tempo porque:

Passado é Mem5ria
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Futuro é Devaneio

e o viver presente é produto do choque dialético, muito mais

do que somente no plano do trabalho de pequenos grupos.

-As outras razoes pelas quais as conclusões

podem se comprometer, aquelas referentes à Burocracia e a

Manutençio do Poder, s~o os iecortes e limites deste

trabalho.

4. RECOMENDAÇÕES

Sugerimos, a quem porventura se interesse em '

prosseguir caminho, ou mesmo pesquisar _~outros na mesma linha:

- investigar variáveis alternativas amplas

para o tempo.
- investigar modelos de sistemas livremente

cambiantes, eventualmente utilizando conceitos de liderança

próximos aos propostos por Kurt Lewin: dos mais autoritários

ao "laissez-faire".

Sugerimos, a quem se interesse por liberdade

e democracia, investigar modelos de liderança com mandatos

eleitos mais curtos que os habituais do capitalismo. Isto

se'inspira em Kibutz, onde o autor já viveu. E de se crer que
o estudo e a vivência junto a Grupos auto e co-gestionários



48

possa ser útil para este fim.

Ainda neste tema, Comunicações Humanas podem

ser um prato cheio. Sua sofisticação e disseminação qera o

incremento da informação que, um dia no futuro, será

fator-chave para o impedimento de ditadores e opressoes. O

Kibutz tem por uma das variáveis para a sua democracia~ o

alto indice ~e "fofocas" checáveis por dezenas de iterações

face-a7face cotidianos. E o "modu loquens" de um Mediador

pode ser chave de sucesso na sua Mediação.

Os modelos aqui tratados podem eventualmente,

e com os devidos cuidados conceituais, serem reduzidos para

o Individuo ou ampliados para a Sociedade Humana:

5. COMENTÁRIOS FINAIS

Inicio este escrever, já prevendo o retorno ao

ramerrao do meu cotidiano (que na verdade não e tão ramerrão

assim) .

Este retorno ao ponto de partida se processa com

novas "certezas" e dúvidas acrescentadas, qerando uma

inquietude nem melhor nem pior, nem maior nem menor, nem mesmo

velha ou nova, apenas
diferente
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Aos mais jovens, so posso dizer que nunca

respeitei demasiado os aspectos formais da existência ..

Preocupei-me mais com os de conteúdo. Trabalho e lazer devem

se aproximar ao nível dos sentimento e pensamentos.

E peço, encarecidamente, a quem este pouse em

mãos e leia estas frases, não matar e nem contribuir para a

morte dos reais protagonistas deste teatro:

Mediadores

e

Radicais

porque

eles, através do passado

tradição

futuro

fantasia

trazem o devaneio

a memória

imprescindíveis para a construção do Presente Decidido Mais

Longo que Haja.

-Todos eles sao

Individuos-Eles

que

com sua História Ontogenética (também chamada simplesmente



biografia)

participam junto com

Indivíduos-Eu

do mesmo barco.

-r. ...'"r

so
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"A tradição é irrp:>rtante. t; democrática quando desempenha
a sua função natural de prover a nova geração com um
oonhec.inentodas roas e mâs experiência do passado, i. e. ,
a sua função de capacitá-la a aprender à custa dos erros
passados a fim de os não repetir. A tradi~ão torna-se
a ruína da democracia quando nega à geraçao mais nova a
possibilidade de escolha: quando tenta ditar o que deve
ser encarado caro "tom" e CX>ITD "mau"sob novas oondições
de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se es-
quecemde que perderam a capacidade de decidir o que
néio é t.radí.çâo, Por exarplo, o aperfeis;oamento do micros
copio nao foi conseguido pela destruiçao do primeiro mo
delo: o aperfeiçoamento foi realizado coma preservaçãO
e o desenvolviIrento do modeloprimiti vo a par comumes
tágio mais avançadodo oonhecirnentohumano,Um micros~
pio do tempode Pasteur não capacita o pesquisador moder
no a estudar urnavirose. Suponhaagora que o microscópio
de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o
microscópio eletrônico."

WilhelmReich
A Função do Orgasrro- Introdução
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