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Boas Festas!

No final de novembro o Prof.
Antonio Luiz nos deixou para alçar voos
maiores, talvez inspirado nas dezenas de
águias que em forma de esculturas e
imagens coabitavam seu gabinete de
trabalho.

Ali, ao longo dos últimos trinta
anos mantivemos muitas conversas a
respeito de trabalho, educação, família,
as idiossincrasias da legislação
educacional e, é claro, também sobre
nosso amado Flamengo.  Sempre foram
conversas longas, pois aqueles que
tiveram a honra de poder desfrutar
desse convívio sabem da impossibilidade
de encerrá-las rapidamente.

Bom ouvinte, excelente
argumentador, dono de uma imensa
cultura apresentada através de uma
simplicidade ímpar e de um humor quase
cáustico, aliado a conduta de “portas
abertas” com que sempre nos recebia,
o homem das águias fazia com o que
seria uma pequena conversa, ou uma
rápida solicitação de decisão, se
transformasse em um longo encontro,
mesmo que, por vezes, entremeado por

A ÁGUIA VOOU
longos silêncios. Lá, naquele ninho de
águias era fácil entrar, pois a todos
recebia, independente de suas posições,
o difícil era ter vontade de sair. 

Mesmo quando o teor das
conversas, ou as decisões ali tomadas,
não eram de agrado dos visitantes a
situação não se alterava. As atitudes
com que nos recebia e ouvia, a clareza
com que apresentava suas críticas (por
vezes extremamente ácidas, diga-se de
passagem) e demonstrava suas
posições, eram sempre acompanhadas
da mesma cordialidade,  e respeito para
com os então descontentes, fazendo
com que, passado o assunto, a conversa
informal se estendesse amigavelmente
por mais um longo tempo.

E esse clima de conversa amigável
era levado por ele também para fora de
seu gabinete, pelos corredores do prédio
da UCAM Centro, pelos restaurantes
que frequentava, pelo caminho ao
estacionamento e pelas lojas ao redor
da universidade. Assim como
conversava com professores e diretores,
conversava com lojistas, vendedores

disso e
d a q u i l o ,
g a r ç o n s ,
manobristas e
quem mais
a p a r e c e s s e
em seu
caminho. E a
estória era
sempre a
m e s m a :
conversa fácil
de iniciar e difícil de encerrar. Grande
observador de nossa gente, sabia, como
poucos, se colocar bem em qualquer
nível de conversa.

V ice-Reitor da Universidade
Candido Mendes, onde trabalhou desde
sempre, foi o Prof. Antonio Luiz quem
assinou os primeiros Certificados do
então Projeto A Vez do Mestre, quando
de sua criação, em 1996. Não tenho
certeza se disso se arrependia ou se
orgulhava, mas sempre, sempre, tratou
a todos nós do AVM com amizade,
respeito e a lealdade que era sua marca.

Antonio Luiz Mendes de Almeida
(ALMA, para alguns poucos), foi
Professor, Procurador Federal,
Advogado, Administrador, Jornalista,
Escritor, Músico e foi muito mais. Foi
amigo de todos.

Publicou cerca de duas dezenas de
livros, milhares de artigos em jornal,
gravou Cds tocando ao piano,  e fez
muito mais. Marido exemplar e pai
extremoso, construiu uma bela família
e fez amigos. Muitos amigos.

Nós, os amigos, sentiremos falta
de sua presença e de suas conversas,
mas não sentiremos falta do amigo, pois
sabemos que ele, mesmo voando lá em
cima, continuará sempre no coração
daqueles que conquistou. Voe em paz,
professor. E cada vez mais alto.

Prof. Fernando Arduini
Diretor da AVM FACULDADE

INTEGRADA.
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Certa vez um material de
treinamento continha a seguinte
frase: “não se trata mais de
administrar pessoas, mas administrar
com pessoas”. Esta frase pareceu bem
desafiadora e bem pertinente num
momento de envolvimento crescente
dos colaboradores nos processos e
tomadas de decisão corporativas. Eis
o grande desafio corporativo: ter
pessoas motivadas a participarem
desses processos e tomadas de
decisão.

Refletir sobre “...trabalhar com
pessoas” nos leva a desenvolver
outras reflexões vieram em cadeia,
dentre estas, a motivação
propriamente dita e a hierarquia de
necessidades humanas, como seguem
abaixo.

Um dos temas mais trabalhados
em Recursos Humanos é a motivação.
Se este tema como ponto de partida
podemos aprofundar nossas reflexões
sobre motivação iniciando um breve
debate sobre gestão por
competência.

O mundo corporativo tem
trabalhado com uma sigla que
expressa o significado de gestão por
competências, C.H.A.E.:
comprometimento, habil idades,
atitude e envolvimento.

Este é o sonho de toda a
organização, ter pessoas

PESSOAS MOTIVADAS:
O DESAFIO PARA O MUNDO CORPORATIVO

comprometidas, hábeis, com atitude
e envolvidas. Como alcançar e
manter essas pessoas na
organização?

Os autores da área de RH tratam
da existência de um gap grande entre
as competências das pessoas que
estão na organização e as
competências esperadas pela
organização e normalmente os
gestores precisam desenvolver
estratégias que procurem preencher
as lacunas entre o existente e o
esperado. A grande questão é como
motivá-las para que alcancem o
esperado?

Uma história hipotética, no livro
Recursos Humanos, Chiavenato
trabalha o nível de motivação nas
empresas.

No fato hipotético, todos os
colaboradores estão trabalhando na
organização e há um incêndio: os
colaboradores engajados (22% das
pessoas) chamam o bombeiro e
tentam alertar a todos, os
colaboradores desengajados (17%
das pessoas) fazem a mesma ligação,
mas pegam as suas coisas e vão
embora. Os colaboradores
desengajados ativamente (67% das
pessoas) jogam um computador no
incêndio para ver se aumenta o fogo.

Segundo este quadro, nas
organizações cerca de 84% de

pessoas não estão motivadas e
envolvidas o suficiente para defender
os objetivos coletivos. Que desafio é
a motivação!

Como estimular que as pessoas
estejam motivadas?

É certo que podemos comprar o
tempo das pessoas, constrangê-las a
cumprir uma agenda de atividades e
prazos, mas não podemos obrigá-las
a estarem motivadas, nem comprar
sua lealdade, iniciativa e dedicação de
corações, mentes e almas. Precisamos
sim de estratégicas que visem
conquistar (e manter) essas atitudes.
A pergunta persiste. Como?

É fácil, por vezes, atrairmos as
pessoas, mas o difícil é mantê-las e
fazê-las frutificar no ambiente
corporativo e pessoal.

No que tange a atrair os
colaboradores para o ambiente
corporativo temos alguns fatores, que
são: sentimento de realização, estar
estimulado às responsabilidades,
sentir-se reconhecido e que está
progredindo, ter à sua mão trabalhos
desafiadores e criativos e que
proporcionem crescimento pessoal.
No entanto estes fatores por si só,
com o passar do tempo se desgastam,
precisando estar atrelados a outros
fatores que leva à reflexão de
caminhos possíveis para a
manutenção da motivação e,
consequentemente as pessoas na
organização, comprometidas, hábeis,
de atitude e envolvidas.

Esses fatores são: o sistema de
administração das pessoas, os
relacionamentos interpessoais, o
sistema de recompensa pelo trabalho,
as condições de trabalho e as
retribuições das funções
desenvolvidas para a vida pessoal.

Desenvolver estes fatores
certamente é difícil, mas proporciona
um resultado altamente frutífero.

Um importante pensador
organizou as necessidades humanas
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por importância.  Conhecer estas
necessidades e como elas estão
dispostas é fundamental para pensar
nas estratégias de motivação de
nossas equipes.

Maslow (o autor dessa teoria)
escalonou as necessidades humanas
numa pirâmide e afirma que as
pessoas só vão passando para as
áreas superiores da pirâmide quando
se sentem saciados/ atendidos nas
necessidades das áreas base.

Na base da pirâmide estão as
necessidades fisiológicas. Todas elas.
São as necessidades relacionadas à
sobrevivência. Estas, quando não
estão satisfeitas “animalizam” as
pessoas. A empresa é responsável por
proporcionar uma remuneração que
proporcione ao colaborador ter suas
necessidades fisiológicas atendidas.

Acima das necessidades
fisiológicas está a necessidade de
segurança. Esta está relacionada a
sentir que está num ambiente que traz
segurança física e emocional. Um
ambiente que traga estabilidade. A
organização precisa ser um lugar que
se queira estar, não somente pelo
atendimento das necessidades
fisiológicas (que pode ser em
qualquer empresa), mas pelo
ambiente seguro/ estável que ela
proporciona.

Depois das neces-
sidades fisiológicas e
necessidades de
segurança, está a
necessidade de
r e l a c i o n a m e n t o s
sociais. “O homem é
um ser social”.
Ouvimos isso desde
que entramos no
mundo escolar, no
entanto, para as pes-
soas estabelecerem
r e l a c i o n a m e n t o s
interpessoais elas
precisam se sentir num
ambiente seguro.

Os relaciona-
mentos são
construídos sobre a
confiança, no entanto,
para que brote a
confiança, é neces-

sário que as pessoas se sintam
seguras, seja física ou
emocionalmente. Urge que as
organizações estejam preocupadas
com um ambiente onde as pessoas se
sintam seguras para estabelecer
relacionamentos.

O que acontece, muitas vezes é
que, quando o ambiente corporativo
não é seguro, os colaboradores se
agrupam em pequenos grupos de
confiança e se mantém isolados
deles.

Os pequenos grupos de afinidade
são saudáveis, mas se eles são as
únicas fontes de relacionamento, e
não há espaço de segurança e
confiança no coletivo, temos o sinal
de que as necessidades humanas de
relacionamento social não estão
sendo atendidas.

Outras duas necessidades, acima
da necessidade de relacionamentos
sociais, são: necessidade de estima
(saber/ sentir que é querido pelos
demais) e autorrealização (sentir-se
recompensado/ realizado no
coletivo).

Estes são pontos igualmente
complexos, pois se não houver um
ambiente que cultive
relacionamentos, também há
estimulo da afetividade mútua nesse

coletivo. Que nos leva a outra
consequência: pessoas que não se
sentem motivadas a continuar
investindo nesse coletivo.

Pensando nisso acredito que a
estratégia a ser adotada para encarar
esses desafios motivacionais passa
pela implementação dos princípios do
“Monge e o Executivo” e o papel do
líder servidor no processo de gestão
de (ou com) pessoas, considerando
que o líder é o grande alimentador das
necessidades de seus colaboradores
e a grande liga das relações entre eles.

Concluímos, assim, frisando a
necessidade da construção de um
ambiente corporativo cuja liderança
tenha um papel fundamental de
fomento ao atendimento das
necessidades e de trabalho no
estímulo motivacional de forma que
seus colaboradores sejam atraídos
para a organização e que esta
estimule uma retroalimentação
permanente nos aspectos
motivacionais de seus colaboradores.

Vânia Quintão,
Especialista em Recursos

Humanos e graduanda em
Administração de Empresas pela

AVM Faculdade Integrada.
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Muito se tem escrito sobre as
transformações que a sociedade capitalista
realizou na natureza. O paradigma de uma
sociedade de consumo tal como preconizou este
sistema econômico após o processo de
industrialização iniciado no século XVIII deixou
de ser um valor dominante na sociedade mundial
nas últimas três décadas, quando se viu emergir
dentro de diferentes matrizes um discurso
ecológico onde o consumo desenfreado foi
questionado. Na atualidade, existem muitas
propostas de transformação do paradigma da
sociedade de consumo, baseadas em diferentes
fundamentos e bases teóricas. No presente
texto, analisaremos o papel da Educação
Ambiental como elemento modificador do
paradigma da sociedade de consumo.

A palavra EDUCAÇÃO é polissêmica, ou
seja, pode assumir diferentes significados de
acordo com a forma como ela é utilizada. Para
evitarmos alguns equívocos, recorremos a
diferenciação realizada por José Carlos Libâneo
(em Pedagogia e Pedagogos, para quê? SP:
Cortez, 2010),  para definirmos este conceito e
evitar possíveis falhas interpretativas. Para
Libâneo, a Educação ocorre em diferentes
espaços, tanto formais como informais, tais como
a família, a escola, a igreja, os meios de
comunicações e as diferentes formas de
associação de pessoas. Desta forma, este
pedagogo propõe que existem três formas dela
ocorrer:

I – Educação Formal: aquela que ocorre em
espaços formais e institucionais, onde ela ocorre
de forma organizada, estruturada e
institucionalizada; como exemplos temos a
escola;

II – Educação não-formal: aquela que em
espaços educativos, porém fora dos marcos
institucionais; escolas profissionalizantes e
sindicatos são exemplos de espaços onde ocorre
este tipo de educação;

III – Educação Informal: aquela que ocorre
de forma não sistemática e fora de instituições
educativas, corresponde a influencias exercidas
pelo meio sociocultural e pode resultar da
interação de indivíduos ou de indivíduos com o
meio.

A partir do que foi exposto acima, quando
comparamos com a definição de Educação
Ambiental, percebemos que esta é uma prática
que perpassa todas as formas de educação,
podendo ocorrer nas três modalidades (formal,
não-formal e informal) como uma maneira de se
transformar valores. Vejamos os dois primeiros
artigos da Legislação que define educação
ambiental no Brasil:

Art. 1º Entendem-se por educação
ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo
essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

Art. 2º A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da

UM NOVO PARADIGMA PARA UMA NOVA SOCIEDADE:
A Educação Ambiental como ferramenta de transformação social

educação nacional, devendo estar presente, de
forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não formal.

Podemos perceber que mais que um
conjunto sistemático de conteúdos a ser
estudado e compreendido, a Educação Ambiental
visa construir valores e atitudes novas. Neste
sentido, ela visa transformar o ambiente
sociocultural onde se inseri, rompendo com os
valores dominantes da sociedade capitalista em
que vivemos. Ou seja, se coloca como uma nova
opção de compreender o mundo a partir de novos
princípios e interesses que não são mais da
sociedade de consumo.

Por se constituir como “processos” que
visam à criação de valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências, a Educação Ambiental se coloca
como uma ferramenta de construção de um novo
modelo de cidadão. Este cidadão, mais do que
um habitante da cidade ou como aquele que tem
direito a participação política na polis, têm como
objetivo práticas e atitudes que conservem o
meio ambiente e que tragam consigo a qualidade
de vida e a sustentabilidade. Neste sentido, não
basta consumir, o cidadão de intervir através a
avaliação de suas ações, assim deve analisar e
compreender o ambiente em que se inseri.

A busca por um modelo de cidadão que
busque qualidade de vida e sustentabilidade faz
com que as pessoas construam valores e atitudes
que passem a considerar o outro em suas ações.
Mais do que pensar em si e no que pode
consumir, o individuo se vê como parte
integrante de uma coletividade da qual ele
também é corresponsável por sua existência e
sobrevivência. Assim, o senso de justiça e
equidade passa a ser um valor basilar na
construção desta nova sociedade e deste novo
ser humano. Não se faz necessário adjetivar o
valor “JUSTIÇA”, ou seja, não se necessita falar
em “Justiça Social” ou “Justiça Ambiental”, pois
este ser humano busca a Justa Medida para sua
sobrevivência, sabendo que deve atuar
(atitudes) de maneira que a sustentabilidade seja
garantida.

De acordo com Carlos Moraes (em
Compacto Dicionário de Meio Ambiente,
Segurança no Trabalho e Saúde. SP: Yendis, 2011),
temos que sustentabilidade é um “conceito que
pode ser aplicado a diversos contextos
(ambiental, social, econômico e etc.) e inclui
práticas e ações que visem à manutenção de
recursos de um sistema ou processo, a fim de
que não seja levado a exaustão e podem ser
utilizados pelas gerações futuras”. Este conceito
vai de encontro ao que propõe a Educação
Ambiental (“práticas e ações que visem à
manutenção de recursos de um sistema”), ou
seja, construir atitudes que vão além daquilo que
o Ser Humano enquanto indivíduo e consumidor
isolado necessita; apenas percebendo o outro e
que ele também tem direito a usufruir daquilo
que a natureza pode  proporcionar, é que este
novo ser humano, que a Educação Ambiental visa
emergir, pode ser compreendido, assim sendo,

um indivíduo cujo o senso de coletividade e
justiça segue lado a lado.

Será então que o consumo é o único vilão?
Ou será ele fruto do sistema? O simples fato de
consumir em si não, uma vez que, consumo pode
ser entendido como o ato de satisfazer as
necessidades. Então, por que a sociedade
capitalista é vista como a Sociedade do
Consumo? Com a industrialização e o
desenvolvimento tecnológico que se seguiu a
ela, a satisfação das necessidades foi elevada a
um fim em si mesmo. Construiu-se um ideário
onde a satisfação das necessidades era um valor
máximo e uma realidade a ser atingida; além
disso, as necessidades foram inventadas e
reinventadas de acordo com os interesses de
expansão de consumo que a produção fabril
industrial necessitava para se desenvolver.
Poucos conseguiram atingir tal patamar,
chegando a atingir um consumo maior que a
maioria da população, superando a capacidade
de renovação do planeta, consumindo mais que
o necessário e, principalmente, sem considerar
o outro.

Quando a educação ambiental propõe a
“conservação do meio ambiente”, visto como
“bem de uso comum do povo essencial à sadia
qualidade de vida” (TOLEDO, 2011), o faz a partir
de uma visão que a natureza tem suas limitações
e que respeitá-las trará mais benefícios que
malefícios para um número maior de pessoas. O
meio ambiente, nesta perspectiva, não é visto
como um espaço para se manter intocado, mas
como algo que tem especial valor para a
coletividade, que pode ter seus recursos
usufruídos, mas com o consciência que “assim
como eu, outros poderão utilizar tais recursos”
(parafraseando um ditado popular). E destes
recursos surgem as diferentes tecnologias, sejam
as informacionais (ou informatizadas) ou outras
produzidas pelo ser humano.

Por fim, cabe ressaltar que a tecnologia
por si só não garante a qualidade de vida, isto já
se tornou consenso popular. Contudo, não há
como descartá-las de nossa vivência cotidiana,
enquanto escrevo este texto, utilizo uma
tecnologia (um computador) que depende de
uma fonte de energia artificial (a energia
elétrica). Ambos, o computador e a energia
elétrica, são produtos advindos da produção
tecnológica resultante da alteração do ser
humano no ambiente e facilita muita a vivência
no dia-a-dia. Entretanto, se a tecnologia for
colocada como um valor por si só, ou seja, uma
necessidade a ser suprimida por um consumo
desenfreado, esta não terá o uso coletivo dos
recursos, uma vez que apenas uma parcela
conseguirá consumi-la. Rompi-se, então, o
principio que o meio ambiente é um bem de uso
comum do povo, para um modelo de sociedade
que se baseia apenas no indivíduo. Assim sendo,
antes de criticar o consumo e o desenvolvimento
tecnológico, temos que observar quais são os
valores sociais que os estão guiando.

José Lúcio Nascimento Júnior,
Aluno de Gestão de SGI/QSMS
na AVM Faculdade Integrada.


