
VOCÊ EM EQUILÍBRIO 
comportamento 1 I comportamento 2 >

Agressivo,O psiquiatra
Paulo Gaudêncio
faz terapia nas
empresas há
35 anos. E diz:quem
não é agressivo vira
depressivo POR MARINA IZIDORO

A
gressividade é um sentimento ruim? Ê possível viver emoções no ambiente de trabalho?
Na opinião do psiquiatra e psicoterapeuta Paulo Gaudêncio, todas as emoções têm de ser
vividas em todos os momentos do nosso dia, seja em casa, seja no escritório. Ele compara
o ser humano a um mobile, em que cada peça corresponde a uma emoção: amor, raiva,

inveja, auto-estima, medo... Negar aquelas que são consideradas ruins pelo senso comum faz de-
sequilibrar o mobile. "Inveja é tão ruim, que só os outros sentem, não eu", ironiza. A melhor saída,
segundo Gaudêncio, é aceitar esses sentimentos, mudar a qualidade que aprendemos a dar a eles e
usá-los adequadamente. A inveja, por exemplo, pode servir de estímulo ao seu desenvolvimento
profissional, desde que o leve a buscar a conquista das qualidades invejadas. Da mesma forma, pas-
sa a ter um efeito ruim quando mexe com a auto-estima ou resulta em puxada de tapete. Médico
há 46 anos e há 35 anos trabalhando com terapia de grupo nas empresas, Paulo Gaudêncio escreveu
uma série de livros, entre eles Men at Work e Mudar e Vencer, publicados pela sua própria editora,
Palavras e Gestos, e prepara-se para lançar um livro sobre liderança, pela Editora Saraiva.

O senhor diz que a agressividade é importante no
ambiente de trabalho. De que forma?
A agressividade é o combustível da ação. Não
existe ação nenhuma que ocorra sem que a
agressividade a desencadeie. As empresas pen-
sam de um jeito muito interessante: ser agres-
sivo é mau, mas é preciso ser assertivo. Asser-
tividade é um nome elegante que acharam pa-
ra a agressividade. É preciso, sim, ser agressivo,
mas usar a agressividade de forma adequada.
Ser agressivo não é bater no chefe. Em geral é
justo, mas não é adequado. Então tem de apren-
der a forma adequada de usar a agressividade
no papel profissional. O medo é uma emoção
que paralisa o animal e o prepara para uma rea-
ção de luta ou de fuga. O que vai mobilizar o

animal é a agressividade. É a outra função de-
la. Mobilizar para que: eu vejo o tamanho da
encrenca, é grande, meço as minhas forças e
acho que dá. Tenho medo, mas enfrento, tive
coragem. Fujo de medo, covardia. Não dá pa-
ra enfrentar e eu fujo, prudência. Não dá para
enfrentar e eu enfrento, irresponsabilidade. Es-
tou falando de processo decisório. O que é ser
maduro? É saber tomar decisões corajosas ou
prudentes. Jamais covardes ou irresponsáveis.
O que eu tive que fazer? Eu tive que lidar ma-
duramente com o medo e com a minha agres-
sividade. Se eu tiver a agressividade inibida por-
que "só o amor constrói", eu vou ser covarde.
Porque eu vou fugir quando é hora de enfren-
tar, como pessoa ou como gestor.
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Quer dizer que não existem emoções boas e más?
As emoções não são classificadas pelo que elas
são, mas pelo seu resultado. Se eu classificar as
emoções pelo que elas são, todas são boas. O
seu resultado é que pode ser bom ou mau. Se
eu classificar pelo resultado, vou ter emoção boa
ou má. Eu considero o ser humano equilibra-
do um mobile frágil, você sopra ele balança, mas
tem o equilíbrio ao qual ele retorna. Isso só é
possível porque as emoções se compensam umas
às outras. Se eu der um valor excessivo a uma e
desqualificar a outra, criarei desequilíbrio.

E o que tem que ser feito para atingir esse equilíbrio?
É preciso requalificar as emoções. Amor é uma
emoção maravilhosa, mas pode resultar em su-
perproteção. É uma forma de castração. Em vez
de proibir você de fazer alguma coisa, eu faço
por você. Você não faz, não aprende, fica com
a habilidade castrada e ainda tem de ser

Quem não é agressivo no trabalho não tem futuro?
Não, porque outra função da agressividade é
colocar limite no espaço vital, que no homem
não é físico, é emocional. A agressividade colo-
ca limite. E, quanto mais na periferia do espa-
ço eu coloco limite, mais socialmente eu o fa-
ço. Então, ser muito agressivo é saber dizer não
com tranqüilidade: não vou, não posso, não
quero. Numa empresa na qual manda quem po-
de e obedece quem tem juízo, não se pode di-
zer não. A pessoa se deixa invadir.

E as conseqüências da falta de limites?
À depressão, o que mais enche os consultórios
de psiquiatras e psicólogos hoje em dia. O ní-
vel de depressão está altíssimo. Se não sabem e
não podem dizer não, as pessoas ficam depri-
midas e o nível de produtividade cai. Quando
aprendem e podem colocar limite no espaço

grata porque eu fui bonzinho. Quem equilibra
o amor é a agressividade. Então, eu preciso ter
as duas coisas. Agressividade é uma coisa óti-
ma, tão boa como o amor. Mas pode dar um
resultado ruim. Olha o PCC aí.

Então, todas as emoções são importantes?
Inveja é tão feia que só os outros sentem, não
é? Aí entra uma moça na empresa, produtiva,
bonita, comprometida. A carreira dela deslan-
cha. Alguém chega para mim e diz: "Você viu
fulana como está indo bem?". Aí eu digo: "Tam-
bém, né?" Com uma palavrinha eu apaguei a
luz, desperdicei a energia que eu tinha de usar
para aumentar o meu brilho. Inveja é ruim?
Não. O que eu faço com a inveja é que pode ser
ruim. Amor-próprio é ruim? Não. Baixa auto-
estima enche consultório. Tem que gostar de si.
Usou inadequadamente, virou egoísmo. Ciúme
é a mesma coisa. Imagine não ter ciúme. O que
é ruim é não deixar o outro viver por ciúme.

vital, melhoram a produtividade. Como ima-
gem, gosto de citar a escultura de Gulliver, que
acordou em Liliput todo amarrado com cor-
das de anão, linhas. Mas era tanta linha que ele
não podia se mexer. Isso é o que deprime. Ê
sempre uma unhada que não vale uma briga.
Chega uma hora que você está inteiro amarra-
do por linhadas que não valiam uma briga. É
essencial saber usar a agressividade de forma
adequada, para não ter linhada que não valha
uma briga. Deu Unhada, espere aí, esse é meu
espaço vital. Eu preciso saber fazer isso de for-
ma adequada, a empresa precisa permitir que
eu o faça. E, se permitir, vai conseguir aumen-
to de produtividade.

Como ter funcionários comprometidos?
Para comprometer, duas condições são essen-
ciais: o indivíduo tem que ser tratado como
maior. Ele tem que pensar com a cabeça dele.
Ninguém pensa por ele. Segundo: ele precisa
poder viver emoções no papel profissional. Ser
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agressivo no papel profissional é ter a coragem
de falar para o outro em que o comportamen-
to dele é inadequado. Eu somei agressividade e
afetividade, que também é uma emoção impor-
tante no papel profissional, e eu tenho feed-
back, um instrumento gerencial absolutamen-
te essencial. O meu trabalho é fazer com que as
pessoas aceitem e aprendam a colocar isso em
prática.

Mas como falar para a pessoa que ela está errada
sem causar mal-entendidos?
É preciso ter empatia. Eu só posso falar com o
outro respeitando o que ele sente se eu souber
sentir. Se eu não sei o que eu sinto, nunca vou
saber o que o outro sente. O rei queria saber o
futuro. Chamou o adivinho, que jogou os bú-
zios e disse: "Oh, rei, desgraçado, todos os seus
filhos vão morrer e cair como dentes podres da
sua boca". Foi enforcado e substituído por ou-
tro adivinho que disse: "Oh, rei, ditoso, nenhum
dos teus filhos vai chorar a sua morte". Disse
exatamente a mesma coisa: a verdade. O feed-
back é bom quando os duas pessoas saem da sa-
la melhores do que entraram. Feedback é lidar
com o fato e não com a opinião. Em vez de di-
zer para uma pessoa que o relatório dela está

, ruim, por que não apontar as falhas, mostrar o
caminho para que ele fique melhor?

O senhor sente que hoje a terapia de grupo é mais
aceita nas empresas?
Antes, as empresas diziam: lá fora você é uma
pessoa que pensa e sente. Aqui dentro você é
profissional. Profissional só pensa. Hoje, as em-
presas aprenderam que as pessoas têm de viver
emoção no papel profissional. Agressividade e
medo dá processo decisório. Agressividade e
afetividade dá feedback.

E possível construir uma carreira dentro da em-
presa, ser competitivo sem fazer inimigos?
Eu tenho que entrar na bola, não na canela. Eu
tenho de ganhar a competição porque sou me-
lhor e não porque o outro é pior. Eu vou mos-
trar um trabalho muito efetivo, vou ser eficien-
te e eficaz para que todo mundo perceba que
eu mereço estar lá em cima. Eu não vou puxar
o tapete do outro para que todo mundo perce-
ba que ele não vai ficar lá em cima.
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Text Box
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