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APRESENTAÇÃO
O  debate  sobre  “As  formas  de  controle  nas  organizações  em

relação à psicanálise e formas alternativas de gestão” foi realizado na

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sala A-302, na II  Semana

Acadêmica de Administração e VII Semana de Gestão Pública, promovida

pelos  alunos  do  3º  período  de  Administração,  juntamente  com  os

integrantes do PET – Programa de Educação Tutorial. 

Com o objetivo de mostrar diferentes pontos de vista com relação

à gestão num todo,  os  palestrantes  Elaine Cristina Schmitt  Ragnini  e

Renee Eugenio Seifert Junior , estes sendo convidados pelo Profº Francis

Kanashiro Meneghetti, expuseram suas ideias de forma clara e objetiva,

interagindo  com  o  público,  propondo,  de  certa  forma,  um  debate

informal;  isso fez com que todos os ouvintes se sentissem à vontade

para participar.

DEBATE
A palestrante Elaine Cristina Schmitt começou com o discurso de

como  surgiu  a  Administração.  Ela  surge  na  idade  média,  em grupos

como uma forma de organizar suas ações e desde que existe a  labore

humana,  com a  divisão  técnica  do  trabalho,  para  que  houvesse  um

direcionamento dos que detém a força de trabalho e os que a realizam. A

institucionalização da administração veio com a execução do trabalho,

do interesse no controle sobre os resultados.  Os primeiros estudiosos

sobre  a  administração  foram  Taylor  e  Fayol.  Com  o  discurso  da

racionalização,  especialização  e  eficiência  no  trabalho,  Fayol  buscou

aprimorar e melhorar a efetividade dos processos em uma empresa. A

partir  da  divisão  técnica  do  trabalho,  da  disciplina  e  da  unidade  de

comando, Taylor estabeleceu métodos administrativos que lapidaram as

ideias  de  Fayol.  Podemos  dizer  então  que  os  recursos  de  uma

organização são geridos pelos seus administradores.

Em  seguida,  foram  expostos  os  princípios  da  administração  -

planejar, organizar, dirigir e controlar - e as definições de administração,
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como por exemplo, “administração é a ação de administrar ou gerenciar

recursos,  negócios  ou  pessoas,  com  a  meta  de  alcançar  objetivos

definidos”.  A  palestrante  usou  alguns  livros  como  referência  para

fundamentar  sua  apresentação. Na  sequência,  Elaine  expôs  que  na

empresa podemos observar as figuras; primeiramente a do capitalista,

supervisor,  que  trabalha  na  gestão  dos  recursos  empresarias.  Por

conseguinte, temos a figura do trabalhador, que executa as tarefas, de

acordo com a divisão empresarial. 

O controle das organizações possui, cada vez mais, uma conotação sutil,

eufemismos de como controlar a força de trabalho. Através do alcance

de “metas”, com discursos de que “somos uma equipe, estamos juntos

nessa!”, o trabalhador é persuadido a trabalhar exageradamente, para

que  seu  esforço  seja  reconhecido  e  recompensado.  Hoje  em  dia,  o

chamado controle subjetivo pode ser identificado em muitas empresas,

com o  intuito  de  gerar,  a  cada  momento,  lucros  acumulados  para  a

organização. As técnicas de gestão estão mais sofisticadas, para poder

“sugar” a força do trabalhador que fica mercê de toda situação.

 

Um exemplo de subjetividade que pode ser citado é o seguinte: as

pessoas tem medo de perder  o emprego,  esse medo faz  com que o

trabalhador se autocontrole para não perdê-lo, ou seja, aceite condições

que não são toleráveis dentro de um ambiente de trabalho, como por

exemplo, o assédio moral, insalubridade, dentre outros. Como forma de

estabelecer  uma  identificação  dos  alunos  com  alguns  perfis,  a

palestrante propôs três linhas para a formação de um administrador de

empresas:  Burocrata,  Manager  ou  Executivo/Empreendedor.  O

administrador precisa escolher em qual  perfil  ele  se encaixa e seguir

esse caminho.

Por  fim,  ressaltaram-se  aspectos  sobre  a  formação  crítica  do

administrador,  buscando mudar aquilo que é um status quo,  ou seja,

aquilo que nos é imposto nas grandes empresas, não se submetendo a

ações que não convenham com suas condutas.  Nas  organizações,  as

metas geram um adoecimento do trabalhador, pela pressão imposta no
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ambiente e pelos trabalhadores serem suscetíveis às decisões tomadas

pelos seus supervisores. Sendo assim, podemos observar a depressão

como principal forma de afastamento do trabalho.

Vivemos  em  uma  sociedade  em  que  a  hipocrisia  de  achismos

diante de situações de pobreza, desemprego tornou-se constante. Mas o

verdadeiro fato é que a falta de oportunidade faz com que a maioria da

sociedade não tenha o acesso devido a vários fatores, como um bom

emprego,  uma educação de qualidade,  moradia básica,  dentre tantos

outros problemas sociais existentes.

Com esse desfecho, o outro palestrante Renee começa a se apresentar.

Um dos pontos ressaltados por ele foi de como ele acabou entrando no

curso de administração, com ênfase em comércio exterior, dialogando de

como surgiram as dúvidas de qual curso ingressar no ensino superior. Ele

destacou que a instituição de ensino ensina a controlar o mercado, de

forma a garantir a efetividade da função de administrador, portanto, os

Mecanismos  para  ter  lucro  é  ser  eficiente,  em diferentes  setores  da

administração.

Com o intuito  de interagir  com o público e expor  suas  ideias,  Renee

perguntou quais são os porquês de consumir e produzir mais para, como

meta, ser feliz. Existiu um documentário chamado “Imaginando o mundo

em 1954” que mostrava como a vida iria ser mais  fácil  e  melhor no

futuro, pois as tecnologias iriam facilitar sua vida, você seria mais feliz,

porém tudo isso é uma fábula, como vemos hoje em dia. De fato, as

tecnologias  facilitaram  demasiadamente  a  vida  das  pessoas,  porém

pensar que elas podem nos proporcionar a felicidade plena é ilusão.

Uma  questão  abordada  pelo  palestrante  foi:  O  que  está  errado  na

sociedade, se as empresas pregam a felicidade como principal resultado

se esta crescer mais e mais?

Vivemos  em  uma  sociedade  em  que  as  tragédias  se  tornaram

constantes; desigualdades, pobreza, fome. São tragédias, pois elas não

têm  soluções  plausíveis,  na  atualidade.  Contudo,  um  dos  papéis  do

administrador é obter respostas para as tragédias que ocorrem a nossa
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volta,  até  mesmo dentro  de  organizações,  tentar  encontrar  soluções,

amenizando  os  impactos  negativos  e  contribuindo  para  o

desenvolvimento consciente da sociedade, num todo.

O prof Francis encerra a palestra e os alunos entregam o certificado de

participação para os convidados.

Apêndice 1 – Participantes

ADEMAR VALPERES DA FONSECA JUNIOR
ALINE LAURINO DA CUNHA
AMANDA MONTEIRO FERREIRA
ANA LUIZA POZENATO
ANDRÉ FURTADO VOLCOV
ANDRÉ L. FERNANDES 
ANDREA FLORES DE OLIVEIRA
ANNA PAULA MOTA
ANTONIA CRISTINA MARTINS FARIAS
ARTHUR HANDA
BRUNA BULLA CORREIA
BRUNA GABRIELE DA SILVA
BRUNO MAINES BRECKENFELD
CAMILA SCHUMACHER
CARINE CARDOSO
CECÍLIA POLHMANN
CÍNTHIA TIEMI IHA NAKAZATO
DARIANE RIBAS DOS SANTOS
DAVI FELIPE CARNEIRO
DEBORAH MARIA DELGADO
DIEGO GONÇALVES DOS SANTOS
EDUARDO MALYZ PORTELLA
ELISANE RODRIGUES DE LIMA
FABIANE YUKARI FUGIWARA
FERNANDO CESAR A. DOS SANTOS 
FRANCIELLE BALTHAZAR 
FRANÇOA JOSÉ BOLSON
GERSON LUIZ RESNAUER

GLOWER LEONIDAS COELHO DE SOUZA NETO
GUILHERME WUADEN SKRUCH

7



GUSTAVO BORBA REQUENA
GUSTAVO KUBASKI
HELOISA SBRISSIA SELZLER
ISABELA BERNAL NEVES
IZABEL BIERNASKI
JAQUELINE OLIVEIRA GASPAR
JUAREZ BAGGIO 
JULIANA PRZYBYSZEWSKI
KAREN SANAE ORIDE
LEILA APARECIDA SZYCHTA
LETÍCIA DUWE
LOISE SOUZA RIBEIRO
LUCAS MANOZZO ALVES
LUCIANE VIZZOTTO BORTOLINI
LUIS FELIPE CASTRO
MÁRCIA NAKAHARA
MARIA DE FATIMA BATISTA FELIS
MARIANE P. EMRICH

MARJORIE MARIANA DE ABREU
MARJORY FREITAS SERBENA
MARTA CHAVES VASCONCELOS
MATEUS SANTOS DE FREITAS MARTINS
MELISSA MAYUMI CATUYAMA
MELISSA ROSSINE DE OLIVEIRA
MICHELE BUENO DOS SANTOS
NAJLA SAMIR YASSINE
NATACHA LOURES BELLO
NATHALIA CAROLINA FACIOLI
NICOLE U. DIAS
NILSON CARLOS SARAF
PAULA OLENSKI
PAULO DE TARSO SOUZA SANTOS
PAULO HENRIQUE BOBATO
PAULO JOSÉ ALBANEZ QUINTINO
PEDRO BIANCHI 
PEDRO DE CAMARGO SARAIVA
RAFAEL BRERNASKI
RAFAEL LIE
RENATO ROSÁRIO
RENILDA PEREIRA BETIM
RICARDO AUGUSTO DA SILVA VIANA GONÇALVES
RUY DIEGO DA COSTA
SARA DA SILVA RIBEIRO
SCHEILA TEREZINHA WRUBEL
STEPHANIE BERÓN MERHY
THALITA BORGATTI DO NASCIMENTO
WILLIAN VIANA VALENTIM DE CARVALHO

8


	APRESENTAÇÃO
	DEBATE
	Apêndice 1 – Participantes



