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"O mestre na arte de viver faz pouca distinção entre
o seu trabalho e a sua recreação, o seu trabalho e o seu lazer, a sua
mente e o seu corpo, a sua educação e o seu entretenimento, o seu

amor e a sua religião. Dificilmente, distingue um do outro.
Simplesmente, busca a sua visão de excelência no que quer que faça,
deixando aos outros decidir se ele está trabalhando ou se divertindo.

Para ele, está sempre fazendo as duas coisas. "

Texto Zen-budista



Dentre as atuais e mais comentadas preocupações da área da administração,

podemos citar - produtividade, eficiência, qualidade total/erro zero, reengenharia,

acirramento da concorrência, mudanças tecnológicas, globalização dos mercados,

flexibilidade, terceirização - o que pode ser atestado pelas inúmeras publicações,

seminários e palestras a respeito desses tópicos.

Na nossa opinião, muitos desses temas não deixam de ser modismos e

clichês, escritos sob a forma de receitas de sucesso, que se transformam em best-

sellers, para a felicidade e comodidade de muitos que não querem ou não conseguem

ir a fundo e ver de perto a realidade. Prender-se a regras e normas e segui-las é mais

fácil e mais seguro, não exige pensar, se questionar, "olhar para o próprio umbigo",

se não der certo, a culpa é do modelo, de quem propôs - "nós fizemos a nossa parte".

Diante dessa realidade, uma questão que nos intriga é a do bem-estar,

satisfação, busca de prazer, criatividade, possibilidade de auto-realização e de auto-

estima dos indivíduos que pertencem, participam e interagem em empresas,

instituições ou quaisquer organizações (como serão aqui denominadas) voltadas para
o trabalho.

Em outras palavras, como se verá em definição mais adiante, o que nos

intriga é a possibilidade da vivência do lazer nas organizações.

Se observarmos, porém, as condições atuais de trabalho prevalecentes em

grande parte das organizações - tarefas simples, desqualificadas e monótonas,

contatos sociais limitados durante as horas de trabalho, planejamento separado de

execução, falta de visão global do processo de trabalho, controle rígido das

atividades - podemos concluir que o lazer não é compatível com essas características

e portanto não pode ser experenciado em grande parte das organizações.

A análise da teoria organizacional que, ao nosso ver, tem um caráter

ideológico, legitima uma prática nas organizações que reforça a nossa hipótese de

que o lazer não pode ser nelas vivenciado.
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É bom deixar claro que o conceito de ideologia por nós utilizado tem uma

conotação crítica. É nesse sentido, que acreditamos que a teoria organizacional

reproduz, legitima e reforça uma ordem social prevalecente e os objetivos, a

racionalidade e as condições de poder nas quais essa ordem está baseada.

Do caráter ideológico da teoria organizacional, depreende-se a não

existência, nas organizações, de condições que propiciem a fruição do lazer. Como o

indivíduo pode buscar a sua auto-estima e a sua auto-realização num ambiente que

não reconhece e mais que isso não respeita as diferenças individuais? Como o

indivíduo pode buscar a sua satisfação, bem-estar e prazer, numa organização que

visa à satisfação das necessidades e à consecução dos objetivos de um grupo restrito,

que não representa o todo? Como o indivíduo pode exercer a sua criatividade se ele

não pode escolher e decidir o que fazer ou deixar de fazer, da maneira que preferir,
quando quiser, no seu próprio ritmo?

A fim de apresentar a nossa hipótese - a incompatibilidade da vivência do

lazer nas organizações, cuja prática é legitimada por uma teoria das

organizações de caráter ideológico - o nosso trabalho terá o seguinte
desenvolvimento:

A primeira parte é a que trata da conceituação do lazer - a origem

etimológica da palavra lazer, bem como, várias de suas definições serão abordadas
no primeiro capítulo.

Nos capítulos 2 e 3, apreciaremos, respectivamente, o lazer nos séculos XIX

e XX - seu desenvolvimento, conotações é valores. Esse período será analisado por

representar justamente uma época de grande urbanização e industrialização, na qual
o tema lazer ganha maior importância.

No quarto capítulo, apresentaremos o surgimento da sociologia do lazer,

ramo especializado da sociologia que tem como interesse somente aquelas atividades

orientadas com prioridade para a expressão da pessoa. Também nesse capítulo,

apresentaremos a nossa definição de lazer - referência essencial para a segunda parte
do trabalho.

?
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A segunda parte vai tratar da relação entre a teoria organizacional e a

ideologia. No primeiro capítulo, vamos abordar, de um lado, a importância do

trabalho para o indivíduo, e de outro, as condições atuais de trabalho prevalecentes

nas organizações e que não correspondem ao papel indispensável que deveriam ter.

Mais que isso, essas condições (acima citadas) impedem a fruição do lazer nas
organizações.

No segundo capítulo, vamos conceituar e entender o que seja ideologia e

como ela dever ser entendida em nosso contexto - na sua conotação crítica, como já
especificado.

No terceiro capítulo, vamos apresentar o caráter ideológico da teoria

organizacional e alguns valores e elementos da ideologia administrativa que

reforçam a não possibilidade de lazer nas organizações: crescimento econômico e

desenvolvimento tecnológico; harmonia entre os interesses da administração e os dos

empregados, como se uma completa integração entre ambos fosse possível; a

organização como fonte de satisfação das necessidades; legitimação da estrutura de
poder e de uma hierarquia nas organizações.

Finalmente, na conclusão, vamos lançar algumas idéias sobre organizações

nas quais o lazer pode vir a ser vivido. Esperamos com isso, encorajar e incentivar

estudos mais profundos sobre o tema, ao nosso ver, tão essencial para aqueles que se

preocupam com o bem-estar e a felicidade do homem na sociedade contemporânea.



PRIMEIRA PARTE:

4
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Origem etimológica

A palavra lazer é derivada do verbo latino "licere" que significa "ser
permitido", "poder". (Lanfant, 1972)

Aí, está claro o sentido de liberdade de fazer inerente ao conceito de lazer. O

lazer contém então uma idéia de permissão, o que supõe, em última instância, uma

autoridade. Ausência ou relaxamento de diferentes formas de restrições ou

dependências, ausência de regras, de obrigações, de repressão, de censura são, pois,
idéias associadas ao lazer.

De dificil definição, o lazer relaciona-se à maneira pela qual as pessoas

sentem as suas experiências. Marcado por um forte caráter pessoal e subjetivo, o

lazer é visto e entendido de diversas maneiras, dependendo do repertório, dos valores
e das preferências de cada um de nós.

A necessidade de lazer cresce com a industrialização e com a urbanização - o

desenvolvimento das grandes indústrias acaba com o antigo ritmo do trabalho,

determinado pelas estações do ano e interrompido pelos jogos e festas. Após longas

horas de trabalho diário, só restava o repouso, definido por Marx como a reprodução

da força de trabalho. Hoje o repouso é muitas vezes substituído por um conjunto

integrado pelas mais diversas atividades; não ligadas a necessidades e obrigações,

como, por exemplo, os deveres familiais e sociais.
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Grandes pensadores sociais do século XIX, com menor ou maior acuidade,

pressentiram o aparecimento do lazer, nenhum deles, porém, previu sua

ambigüidade. Para Marx, o lazer constitui "o espaço que possibilita o

desenvolvimento humano"; para Proudhon é o tempo que permite as "composições

livres"; para Augusto Comte é a possibilidade de desenvolver a "astronomia

popular"; Engels, por sua vez, pede a diminuição das horas de trabalho "a fim de

que todos tivessem tempo suficiente para participar dos negócios gerais da
sociedade". (Dumazedier, 1973)

A incorporação do termo lazer ao vocabulário comum. é relativamente

recente e marcada por diferenças acentuadas quanto ao seu significado. O que se

verifica, mais comumente, é a simples associação com experiências individuais

vivenciadas que, muitas vezes, implica a redução do conceito a visões parciais,

restritas aos conteúdos de determinadas atividades. Esta tendência restritiva, que

pode ser constatada na linguagem popular, é reforçada pelos meios de comunicação

de massa, na veiculação da programação de atividades, que se dá separadamente, sob

verbetes de setores culturais consagrados, ligados normalmente ao esporte e à arte.

Este caráter parcial e limitado que se observa quanto ao conteúdo do lazer,

também é verificado quando se tenta detectar os valores a ele associados. No nível

do senso comum, os mais freqüentemente citados são o divertimento e o descanso.
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As definições de lazer variam no decorrer dos tempos, nas diversas culturas,

quando estudadas por sociólogos, psicológos, educadores e biólogos. Alguns podem

acreditar que uma concepção universalista do lazer, que levasse em conta as

diferenças ideológicas, políticas, culturais, econômicas e sociais seria desejável.

Outros argumentam, porém, que se esta concepção tomasse um sentido padronizado

no contexto internacional, o lazer perderia características originais e próprias

daquelas diferenças e deixaria de manifestar a expressão autêntica de cada povo, de

cada comunidade e de cada grupo social. O contra-argumento, por sua vez, é de que

são muitos os aspectos do lazer comuns a qualquer país, já que o homem e seus

problemas humanos são por excelência universais, daí a crença em uma concepção

universalista do lazer, cujo sentido fosse voltado prioritariamente ao indivíduo e à

satisfação de suas necessidades básicas.

Lazer ou Jazeres? Para Roger Sue (1980), Jazeres, no plural, designam as

atividades livremente escolhidas em função de gostos e aspirações, e neste caso, a

gama de atividades é praticamente ilimitada, uma vez que depende das motivações
de cada indivíduo.

No singular, Jazer pode ser definido em função do conteúdo das atividades

ou pelo tempo necessário ao seu desenvolvimento. Uma terceira corrente, na qual se

destaca M.Kaplan, vê o lazer como sendo toda atividade resultante de uma livre

escolha e que propicia um sentimento de liberdade à pessoa que a exerce. Neste

caso, o lazer é entendido como uma atitude psicológica do indivíduo - qualquer

atividade pode ser vivida como um lazer, já que tudo depende do estado de espírito

de quem o pratica. (Sue, 1980) Mesmo o trabalho pode, segundo esta concepção, ser
encarado como um lazer.
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Nelson Carvalho Marcellino (1990), ao abordar a falta de consenso sobre o

significado do lazer, quer em nível do senso comum, quer entre os estudiosos e

técnicos da área, retoma a discussão e procura centrá-la no campo da produção

teórica, onde se observam duas posturas: uma caracterizada pela abordagem indireta

da questão, e a outra pela direta.

A abordagem indireta do lazer pode ser verificada em duas situações:

• a primeira, na qual o foco principal de análise é um dos seus conteúdos culturais;

• a segunda, na qual o foco principal de análise é marcadamente caracterizado por

componentes de obrigação, como por exemplo as relações familiares, o trabalho

escolar e, sobretudo, o trabalho profissional.

Marcellino também afirma que a maioria dos estudos que enfocam o tema

diretamente, no Brasil, quase sempre deixam de lado a primeira postura, e alegam a

existência de pouca produção teórica específica.

O autor complementa que nos enfoques indiretos, cabe especial atenção aos

valores expressos com relação ao lazer por oposição aos do trabalho, acarretando,

desta maneira, uma mitificação do trabalho, o que gera, quase sempre, uma atitude

de desconhecimento de outras dimensões do humano.
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Crítica à visão funcionalista do lazer

Marcellino (1990), analisa as abordagens funcionalistas do lazer, aquelas,

que ao seu ver, são altamente conservadoras e instrumentalizam o lazer para a busca

de uma "paz social" e a manutenção da "ordem", mascaradas num falso humanismo.

Cita Renato Requixa: "... a suportar a disciplina e as imposições obrigatórias da

vida social, pela ocupação do tempo livre em atividades equilibradas, socialmente

aceitas e moralmente corretas." Cita também Ethel Bauzer, que observa a

descoberta do lazer pelos que "... detêm alguma parcela de responsabilidade no

bem-estar público", como "... poderoso recurso de ajustamento dos homens. " A

autora citada ainda pondera que as atividades de lazer "... ao canalizarem tensões e

descargas da agressividade, contribuem para reduzir as trangressões da ordem

social, funcionando como válvulas de segurança da sociedade. "

Dentro da abordagem funcionalista, Marcellino cita algumas vertentes: a

'romântica' - ênfase nos valores da sociedade tradicional e nostalgia do passado; a

'moralista' - justificada pelo caráter de ambigüidade do lazer. Para exemplificar esta

segunda vertente, cita a educadora Lenea Gaelzer, que em Lazer: bênção ou

maldição, fala do "lazer construtivo ", e do seu caráter essencial "... para a

traqúilidade, a ordem e a segurança social ".

A terceira abordagem é a 'compensatória' - nesta ótica, o lazer, palco de

realização individual, compensa a insatisfação e alienação de um trabalho mecânico,

fragmentado e especializado.

Finalmente, temos a abordagem 'utilitarista' - aquela que reduz o lazer à

função de recuperação da força de trabalho ou sua utilização como instrumento de

desenvolvimento.
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Marcellino continua: a esta visão funcionalista do lazer, contrapõe-se aquela

que o entende como um fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores

questionadores da sociedade como um todo, e sobre o qual são exercidas influências

da estrutura social vigente. "Assim, a admissão da importância do lazer na vida

moderna significa considerá-lo como um tempo privilegiado para a vivência de

valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural ." (Marcellino,
1990, p.40-41).

Joffre Dumazedier (1979) define quatro caracteres específicos do lazer e

alega que, na ausência deles, o lazer não existiria:

Caráter liberatório: O lazer normalmente resulta de uma livre escolha, o que não nos

permite identificar liberdade e lazer - o lazer é liberação de um certo genêro de

obrigações, às quais chamamos de obrigações institucionais, porque impostas por

organismos constitutivos da própria sociedade: instituições profissionais ou

escolares, familiais, sócio-espirituais e sócio-políticas. Vale lembrar que assim como

todos os fatos sociais, também o lazer está submetido aos determinismos da

sociedade.

Caráter desinteressado: O lazer não está fundamentalmente submetido a fim

lucrativo algum, como o trabalho profissional; a fim utilitário, como as obrigações

domésticas; a fim ideológico ou proselitístico, como os deveres políticos ou
espirituais.

Caráter hedonístico: O lazer é marcado pela busca de um estado de satisfação,

tomado como um fim em si - "isso me interessa". Esta busca é de natureza

hedonística. A procura do prazer, da felicidade ou da alegria é um dos traços

fundamentais do lazer da sociedade moderna. Dumazedier cita M.Wolfstein que

falou a este respeito de umafun morality - quando o estado de satisfação cessa ou se

deteriora, o indivíduo tende a interromper a atividade.
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Caráter pessoal: Todas as funções manifestas do lazer expressas pelos próprios

interessados respondem às necessidades dos indivíduos, face às obrigações impostas

pela sociedade. O lazer abre o caminho de uma livre superação de si mesmo e de

uma liberação do poder criador, em contradição ou em harmonia com os valores
dominantes da civilização.

Apresentaremos agora o que Dumazedier denomina de A Querela das
Dermições (1979):

Distinguindo no conjunto das atividades: aj-o trabalho profissional; b)-as

obrigações familiais; c)-as obrigações sócio-espirituais e sócio-políticas; d)-as

atividades exteriores às obrigações institucionais evocadas acima e orientadas

prioritariamente à realização pessoal; o autor apresenta as quatro definições do lazer

correntes à época.

Definição no.1:

O lazer não é uma categoria, porém um estilo de comportamento, podendo

ser encontrado em qualquer atividade: pode-se trabalhar com música, estudar

brincando, lavar a louça ouvindo rádio etc. Toda atividade pode vir a ser um lazer.

David Riesman parece ter sido o primeiro (1948) a desenvolver esta concepção.

Esta abordagem mostra que os modos de lazer tendem a penetrar todas as

outras atividades, que o lazer pode ser a origem de um estilo de vida e que seus

modelos contribuem para mudar a qualidade de vida. Mas esta deflnição é mais

psicológica que sociológica, pois diz respeito à atitude de alguns nos

comportamentos comuns a todos. Confunde lazer e prazer, lazer e jogo. Não

permite definir um campo específico entre as diferentes atividades que assumem

diferentes funções na sociedade. Não deixa clara uma relação capital na dinâmica da

produção do lazer, que é a redução do tempo de obrigações institucionais e o

aumento do tempo liberado para a atividade pessoal dentro das novas normas sociais.
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Definição no.2:

Aqui o lazer é situado somente com relação ao trabalho profissional e em

oposição ao mesmo, como se nada mais existisse, como se o lazer se resumisse

inteiramente ao não-trabalho.

Esta definição apresenta a vantagem de situar o prazer relativamente à

principal fonte de criação e de limitação do tempo de lazer. Mas ela permanece

fortemente marcada pelas categorias da economia e depois da sociologia do trabalho.

Apresenta também o inconveniente de confundir, por detrás da palavra lazer,

realidades sociais heterogêneas, como atividades que correspondem a um tempo

liberado das obrigações profissionais e atividades que correspondem a um tempo

sobrecarregado de obrigações familiais.

Definição no.3:

Esta definição, além de excluir do lazer o trabalho profissional, também

exclui as obrigações doméstico-familiais. Um inconveniente, porém, é aqui

apontado: o vocábulo lazer inclui as obrigações sócio-espirituais "e sócio-políticas,

cuja regressão permite, inclusive, o desenvolvimento de outras atividades, que

dependem da escolha variada dos próprios indivíduos e que buscam a sua satisfação.

Para designar a parcela do tempo liberado do duplo trabalho profissional e

familial, incluindo as obrigações sócio-espirituais e sócio-políticas, o autor sugere a

expressão tempo livre - que significa apenas tempo liberado de um duplo trabalho,

quer os mesmos permitam ou não o florescimento da personalidade, quer o tempo

livre seja ou não limitado pelo condicionamento social. Assim definido, conclui

Dumazedier, o tempo livre não permite fundar um ramo definido da sociologia.
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Definição no.4:

Dumazedier acredita ser a um só tempo mais válido e mais operatório

destinar o vocábulo lazer ao "único conteúdo do tempo orientado para a realização

da pessoa com fim último". Este tempo é outorgado ao indivíduo pela sociedade,

quando ele cumpriu, segundo as normas sociais do momento, suas obrigações

profissionais, familiais, sócio-espirituais e sócio-políticas. É um tempo que a

redução da duração do trabalho e a das obrigações familiais, a regressão das

obrigações sócio-espirituais e a liberação das obrigações sócio-políticas tornam

disponível. O indivíduo se libera a seu gosto da fadiga, descansando; do tédio,

divertindo-se; da especialização funcional, desenvolvendo de maneira interessada

suas capacidades e talentos.

Trata-se de um novo valor social da pessoa, que se traduz por um novo

direito social - o direito de ela dispor de um tempo cuja finalidade é, antes de mais
nada, a auto-satisfação.

Este tempo disponível, cabe frisar, não é o resultado de uma decisão

individual; é, primeiramente, o resultado de uma evolução da economia e da

sociedade.
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Gostaríamos de apresentar uma outra abordagem, exposta por Lenea Gaelzer

(1979), em que o lazer é correlacionado a três variáveis: tempo, atividade e atitude.

Lazer-tempo: A maioria dos autores apresenta o termo lazer relacionado ao

fator tempo. O lazer conceituado como tempo é resultado da organização social do

trabalho e uma conseqüência da revolução tecnológica - quando o homem trabalhava

12 a 14 horas por dia, sete dias da semana, o problema do uso do tempo livre não
existia.

Lenea cita alguns exemplos: para Neumeyer , lazer é a folga das obrigações

de subsistência. Segundo Medeiros, "lazer é espaço não comprometido de tempo, do

qual o homem pode dispor livremente fora das horas de trabalho e das obrigações

da vida diária. "(Gaelzer, 1979, p.45)

Lazer-atividade: Segundo esta visão, as atividades - sejam elas de cunho

intelectual, artístico, físico, social, ao ai livre ou não - constituem o meio de

conseguir o lazer, que é o fim. A autora cita Dumazedier, para quem: o lazer pode ser

ao mesmo tempo férias e trabalhos voluntários, nadar e fazer esporte, prazeres

gastronômicos e entretenimentos musicais, atividades de azar, leitura de jornal e

estudo de uma obra-prima, conversa fútil e conversa cultural.

Lazer-atitude: O lazer conceituado como atitude é uma questão de valores.

Alguns sugerem que somente pode ser considerado lazer o uso construtivo do tempo

livre. Este uso construtivo seria o desejado socialmente, o que envolve problemas de

sérias implicações filosóficas. Como determinar o que é bom, construtivo? O que o

indivíduo considera desejável para si mesmo? Muitas iniciativas individuais, de livre

escolha, podem contrastar quanto a seus valores em diferentes culturas ou na mesma

sociedade; serem socialmente aceitas por uns e anti-sociais para outros. Afinal, o que

é legalmente ou moralmente aceito a respeito do uso do tempo livre? Não há uma

resposta única, a solução varia de acordo com a cultura, região, filosofia de vida e

orientação religiosa.
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Gaelzer cita Corbin e Tait, para quem o lazer é uma atitude diante da vida e

reflete o sistema de vida e a escala de valores na qual são selecionadas as atividades

e, conseqüentemente, estabelecido um padrão de vida. Como exemplo, se for

perguntado a um americano o que ele faz, imediatamente ele relaciona a resposta à

sua vocação, à sua profissão: "sou um engenheiro, um homem de vendas, um

médico"etc. Se a mesma pergunta for feita a um europeu, ele responderá: "sou um

violinista, um colecionador, um jogador de tênis, um alpinista"etc. As respostas

. refletem diferentes sistemas de valores entre duas culturas.

A autora conclui que os três elementos - tempo, atividade e atitude são

interdependentes e relacionados e que nenhum em separado poderá preencher as

condições necessárias para a realização do lazer.

Para conceituar o lazer neste estudo, a autora abandona os conceitos que

relacionam o lazer tão somente a um dos três elementos apontados, para defini-lo

como "o bem-estar individual que condiciona uma oportunidade de auto-avaliação

e aperfeiçoamento, desenvolvimentos físico, mental e espiritual equilibrados."
(Gaelzer, 1979, p.54)
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No século X1X, para aqueles que se preocupavam com as condições de

crescimento econômico, o lazer e o progresso social eram considerados como entes

antinômicos. A distinção entre atividades produtivas e improdutivas estava presente
em todas as análises.

Paul Lafargue, em O direito àpreguiça, publicado em 1884, analisa, antes de

Thorstein Veblen, o aparecimento de uma classe burguesa ociosa "por necessidade".

Como Veblen, ele associa o consumo ocioso aos processos de acumulação, ou seja à

produção. Em sua análise, estes dois fenômenos não são radicalmente opostos, mas
sim, interdependentes.

O autor denuncia o aparecimento de um lazer burguês como uma contradição

interna do capitalismo, apontando para o seu caráter alienado e forçado, pouco

compatível com a ética puritana da burguesia do século X1X.

" Porque a classe operária, com a sua boa fé simplista, se deixou

doutrinar, porque com a sua impetuosidade nativa, se precipitou cegamente para o

trabalho epara a abstinência, a classe capitalista achou-se condenada àpreguiça e

aoprazer forçado, à tmproduttvtdade e ao superconsumo .." (Lafargue, 1977, p.35)

Já para Veblen, em A teoria da classe ociosa, de 1899, o lazer não designa

um estado de repouso ou preguiça, mas sim e antes de tudo, 'um consumo

improdutivo do tempo', em outras palavras, um tempo sem valor econômico em

relação ao trabalho produtivo, base fundamental da acumulação de capital. A classe

do lazer é uma classe improdutiva e consumidora de bens supérfluos.
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Em sua obra, o autor usa o termo ócio como tempo gasto em atividade não

produtiva, o que não implica, em suas próprias palavras, indolência ou quiescência.

O tempo é gasto de maneira não produtiva, primeiramente, por um sentimento de

indignidade do trabalho produtivo e, em segundo lugar, para demonstrar a

capacidade pecuniária de viver uma vida inativa.

A instituição de uma classe ociosa, continua Veblen, é o resultado de uma

discriminação, bem cedo estabelecida, entre diversas funções, segundo a qual

algumas são dignas e outras indignas. Nas primeiras, intervém um elemento de

proeza ou façanha; as últimas são as diárias e rotineiras em que nenhum elemento
espetacular existe.

A classe ociosa para Veblen compreende as classes nobres e as sacerdotais e

grande parte de seus agregados. Suas ocupações, embora diferentes, têm uma

característica comum - não são ocupações industriais. Estas ocupações não

industriais se expressam sob 4 formas de atividades - governamentais, guerreiras,
religiosas e esportivas.

Aqueles que já se beneficiam de bens materiais e de posições, as utilizam

para acrescentar as atividades de lazer - trata-se da classe ociosa, que para fruir de

um intenso consumo, vale-se do trabalho de uma 'classe laboriosa' a qual, por

definição, tem raras oportunidades de lazer e baixíssimos níveis de consumo.

Com o aparecimento das primeiras sociedades industriais e a imposição de

um trabalho assalariado e permanente nas manufaturas, em detrimento de um

trabalho intermitente no campo, houve uma pressão crescente do trabalho sobre o

indivíduo, deixando-lhe senão um tempo mínimo para a reconstituição da sua força
de trabalho.

Em nível ideológico, o trabalho se toma o valor central do sistema social. Os

economistas da época demonstram a necessidade do acúmulo de trabalho para criar

o capital que vai permitir a alavancagem econômica.

Esta ideologia do trabalho sugere uma verdadeira moral do trabalho, herdeira

de um puritanismo protestante que se pode encontrar em Max Weber. O rigor do

trabalho se impõe ao indivíduo como dever moral, bem como requisito à sua saúde

pessoal e ao desenvolvimento harmonioso da sociedade.
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Quando Lafargue chama a classe trabalhadora para tomar consciência do seu

direito à preguiça, essa deve ser compreendida menos como um direito ao lazer do

que como uma arma subversiva destinada a forçar o burguês a trabalhar, a fim de

manter a rentabilidade de seu capital e reforçar o investimento produtivo pela

eliminação do superconsumo.

Como em Marx e Saint-Simon, trata-se de uma ideologia do trabalho e de sua

extensão como condição necessária à sua liberação e à igualdade social. Dentro de

uma moral judaico-cristã do esforço e do trabalho, o lazer não é visto de maneira

positiva.

Tanto do ponto de vista da economia, bem como no da moral, o lazer é

criticado. Sob o aspecto econômico, o lazer é considerado improdutivo, mais que

isto: incita ao consumo. Não podemos nos esquecer que no séc.XlX todo o sistema

econômico está voltado para a acumulação e para a poupança, destinados a

fortalecer um capitalismo nascente. Trata-se de uma sociedade de produção, onde o

lazer é reprovado em oposição a uma sociedade de consumo, onde o lazer é

encorajado, já que pode se constituir em fator de expansão.

Do ponto de vista da moral, o lazer é igualmente condenado, pois, acredita-se

que ele leve à ociosidade e ao relaxamento de costumes, gerador de comportamentos

desviantes em relação à moral rígida do trabalho.

A necessidade de lazer é para Veblen uma necessidade de reconhecimento

social. A burguesia substituiu a nobreza, porém, adota os seus valores. Imitar a

nobreza nos seus Jazeres e na sua arte de viver significa para a burguesia adquirir

bens e elevar-se na hierarquia social.

Segundo o autor, a procura por lazer decorre de uma necessidade imperiosa

de mostrar superioridade. Na sociedade industrial, o lazer se justifica como

expressão simbólica de habilidade pecuniária e de posse. Sendo assim, o lazer é por

natureza ostentatório.
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Veblen introduz o conceito de consumo conspícuo - dispêndios não

destinados ao conforto ou à utilidade, mas para propósitos puramente honoríficos.

Segundo o autor, pessoas acima da linha de subsistência não aproveitam o excesso

que a sociedade lhes deu, na busca de propósitos úteis. Não buscam viver com mais

sabedoria e inteligência, mas sim, impressionar os outros pelo fato de possuírem este

excesso.

Para alcançar seu objetivo, o comportamento do homem do lazer deve ser

reconhecido e prestigiado. Ele deve ofuscar, gastar em excesso, brilho e ostentação -

escolher o que há de melhor, bebidas inéditas, tabacos finos, objetos raros. É um

homem de qualidade.

"A discriminação rigorosa no tocante à excelência nos alimentos, na bebida

etc não somente passa bem logo a determinar a maneira de viver como também a

educação e atividade intelectual do senhor. (...) , tem também de cultivar o gosto, já

que lhe é imprescindível discriminar cuidadosamente entre o que é nobre e o que é

ignóbil nos bens de consumo. Toma-se ele assim um 'connoisseur' dos alimentos

nobres de vários graus de mérito, das bebidas e dos adornos masculinos, do

vestuário adequado, da arquitetura, das armas, dos jogos, das danças e dos

narcóticos." (Veblen, 1965, p.79-80)

Para Veblen, o homem do lazer, que se faz passar por um homem de

qualidade, não é, de forma alguma, um criador de valores - preocupado com a sua

reputação e para ser reconhecido, se conforma ao código de boas maneiras. Não é o

desejo de inovação que o guia, mas a necessidade de demonstrar o seu prestígio. O

lazer leva a um comportamento convencional, já que a procura por prestígio deve se

ajustar às condições econômicas e às tradições culturais.
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No século xx, entramos na era da modernidade, caracterizada por um forte

desenvolvimento das forças produtivas, devido ao aparecimento de novas

tecnologias e à elevação contínua do nível de educação e de qualificação.

Após a segunda guerra mundial, um período de grande prosperidade se abre

para os países - perspectivas de racionalização do trabalho, em grande escala;

elevação no nível de vida; influência da televisão; deslocamento da população das

cidades para áreas suburbanas. É neste contexto, que a sociologia do lazer vai

conhecer seu grande desenvolvimento.

A conquista da produtividade é o fundamento objetivo do lazer moderno - o

aumento da produção e dos lucros, paralelamente a uma redução contínua do tempo

de trabalho vislumbram um verdadeiro tempo de lazer para todos.

Para Joffre Dumazedier (1973) é o tempo liberado o que permite o lazer; e

esta situação ocorre em zonas de economia industrial, em quaisquer estágios de

desenvolvimento, onde as forças produtivas, já desenvolvidas, são capazes de

produzir mais, trabalhando menos. O tempo liberado é o que justifica as perspectivas

do autor quanto à sociedade futura. Na sua lógica, a redução do tempo de trabalho

abre uma brecha na utilização do tempo dos indivíduos, o que engendra novas
necessidades.
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"O lazer pode ser, ao mesmo tempo, férias e trabalhos voluntários, nada

fazer e esporte, prazeres gastronômicos e entretenimentos musicais, práticas de

amor e atividades de azar, leitura de jornal e estudo de uma obra-prima, conversa

fútil e conversa cultural, violon d'Ingres e animação de um grupo e assim por

diante. Não obstante, todas estas atividades de lazer encontram-se circunscritas no

mesmo tempo livre, não apresentando qualquer caráter de necessidade ou

obrigação. Não visam à obtenção de um pagamento, colocam-se à margem das

obrigações familiares, sociais, políticas e religiosas. São desinteressadas. Podem

completar-se, equilibrar-se e substituir-se umas às outras, segundo normas pessoais

e coletivas. São realizadas livremente a fim de proporcionar satisfação aos

indivíduos que as praticam. Na maior parte das vezes, alcançam seus objetivos por

si próprias. (...) O tempo livre é o tempo preferido para todas as formas de

decadência e deflorescimento humano. "(Dumazedier, 1973, p.270)

"Com efeito, o homem do lazer tem e terá cada vez mais tempo livre, como o

tinha o humanista dos séculos XVI e XVII. No entanto, como esse homem pertence à

massa da população ativa, continua e talvez continue a valorizar a atividade,

manual, fisica e intelectual, fazendo com que ela seja a base de uma cultura viva.

Ainda, em lugar de valorizar somente as atividades de trabalho, talvez chegue a

considerar as atividades de lazer como elementos mediadores entre a cultura geral e

o conjunto das atividades. Aqui nos deparamos com um passo deveras importante,

por serem estas atividades de lazer que correspondem àquele tempo necessário ao

processamento da descoberta, da aquisição e da criação livres. Pode ser que as

relações com a cultura do corpo e a do espírito, o compromisso e o desinteresse, a

seriedade e a atividade lúdica mudem profundamente naquilo que virá a ser a

cultura vivida pelas massas, numa civilização cada vez mais marcada pelo lazer. "
(Dumazedier, 1973, p.266)
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A oposição trabalhollazer, consagrada no século XIX, é abandonada em

proveito de uma concepção que faz do lazer um produto do trabalho. O lazer perde

sua imagem negativa para se transformar num tempo valorizado socialmente.

Para Dumazedier, o lazer traduz as aspirações do homem na procura de uma

nova felicidade e de uma nova obrigação, de uma nova moral e de uma nova política.

Com o lazer, defende o autor, nós assistimos à formação de novos sistemas de

valores, à emergência de novos valores culturais que escapam às normas clássicas.

"O lazer não é um produto secundário, mas prioritário da civilização

contemporânea. Com a elevação da renda individual talvez o tempo livre venha a

ser a perspectiva essencial para a maior parte da humanidade. O trabalho não mais

será vivido como um fim, mas como um meio." (...) "Essa busca de uma nova

alegria de viver, essa nova 'fúria de viver' não pertence particularmente a uma nova

geração, mas a uma nova civilização e está profundamente enraizada nas conquistas

da era da máquina, opondo-se ao mesmo tempo a todos os constrangimentos e

coerções fisicas e morais, próprias dessa época. As atividades de lazer oferecem

terreno privilegiado para as realizações da era da máquina e são um de seus

componentes mais disseminados e atraentes."(Dumazedier, 1973, p.270-271)

O lazer pode até mesmo ser considerado como símbolo de conquista social,

na medida em que ter lazer significa poder pagá-lo. O carro e as férias fornecem os

primeiros indícios de status, em conformidade com a análise de Veblen.

Desde os anos 50, a problemática do lazer é indissociável daquilo que nós

chamamos de sociedade de consumo. Esta afirmação se justifica, primeiro, pelo fato

de a redução do tempo de trabalho não ter se dado puramente em nome de um tempo

livre ou por objetivos humanistas, mas sim em função de uma lógica produtivista,

que supõe a extensão de um tempo disponível para o consumo de massa.

A concepção dominante do lazer é objetivada em atividades e em objetos que

supõem um consumo, a tal ponto que lazer e consumo são praticamente confundidos.

Desta maneira, não se fala mais em lazer (tempo), mas em lazeres (consumo).
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É a partir da análise das relações entre o indivíduo e a sociedade que David

Riesman analisa o lazer. Na sua opinião, o lazer tem, na sociedade contemporânea

de consumo, um papel determinante na formação do caráter alterdirigido, conceito

que ele cria para designar o tipo de homem que compõe a sociedade de consumo _

cosmopolita, seu comportamento se pauta pela apreciação e aprovação de seus
contemporâneos.

Riesman escreve em 1948 A Multidão solitária, obra que teve difusão

imediata nos Estados Unidos e alguns anos depois na Europa. Apesar de seu título

angustiante e até depressivo, e das críticas vorazes que faz à civilização americana,

trata-se de uma obra otimista.

O autor vê na sociedade americana um mundo corrompido pela

industrialização, porém, na sua opinião, esta sociedade contém, ela própria, os

germes de sua destruição; e é precisamente no lazer que se pode encontrar alguma
esperança.

Em sua obra, Riesman mostra como o indivíduo alterdirigido é condicionado

pela educação e as relações interpessoais com educadores, pais e amigos; ressalta o

papel do lazer, que ao seu ver, é um quadro privilegiado de consumo e fonte de

individualização e autonomia.

Ao analisar as características deste novo lazer, o autor enfatiza a fascinação

exercida pelos meios de comunicação de massa sobre os indivíduos em seu tempo

livre. Mesmo denunciando seus impactos perigosos e negativos, como falsas relações

pessoais, sociabilidade exagerada, preconceitos morais; Riesman reconhece o caráter

liberatório dos meios de comunicação de massa, que transmitem modelos culturais

que vão ao encontro das necessidades pessoais.

Enfim, Riesman tem uma visão até mais positiva da sociedade de consumo e

acredita que o homem desta sociedade que não encontra mais a fonte de realização

no trabalho, a encontrará no lazer. Aliás, a perda do sentido do trabalho é uma

constante em Riesman.
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A esta abordagem dominante - onde lazer e consumo são praticamente

confundidos - ilustrada por uma literatura sociológica abundante (de E.Morin a

J.Baudrillard), opõem-se aqueles que procuram uma sociologia do lazer não

redutível ao conswno. Aqui são considerados os aspectos relacionais, culturais e

educativos do lazer, os quais não apresentam o caráter conswnidor.

Nwna visão otimista do desenvolvimento social, o estado propriamente

consumidor (conswno material) não passa de uma etapa para um consumo

'superior', que pode transformar a lógica mercantil.

Alguns, dentre os quais A.Gorz, chamam a atenção para a nova contradição

do sistema produtivista: a necessidade de se trabalhar mais para ganhar mais e ter

acesso a novos lazeres, e a necessidade de dispor cada vez mais de tempo livre para

desenvolver e aproveitar esse mesmos lazeres.

Relações entre o trabalho e o lazer

Um dos mais importantes sociólogos do trabalho na França - George

Friedmann - é igualmente um dos primeiros autores que se interessam por uma

sociologia do lazer.

Desde a década de 30, antes da guerra, Friedmann descobre os problemas do

trabalho. Formado num pensamento marxista, após várias viagens pelos países

anglo-saxões e na União Soviética, ele aborda a questão social das alienações no

trabalho, inerentes, na sua opinião, à civilização tecnicista.

Diferentemente dos marxistas fiéis à doutrina ortodoxa da época, ele crê que

a alienação do indivíduo não está ligada somente à estrutura capitalista das relações

de produção, mas também ao desenvolvimento das técnicas industriais.
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Nas suas primeiras obras (OU va le travail humain, 1950; O trabalho em

migalhas, 1956), Friedmann tenta mostrar os efeitos negativos e destruidores das

condições do trabalho moderno dominado pela ideologia da organização científica e

técnica (one best way) de inspiração taylorista.

Ele constata paralelamente que em razão da redução do tempo de trabalho, a

esfera dos lazeres não cessa de se desenvolver. O eixo principal de seus estudos,

entretanto, não é o lazer, e sim o trabalho. É a partir de uma reflexão crítica sobre as

condições do último, que Friedmann defme o lazer contemporâneo como
compensação ao trabalho.

O autor estima que para muitos homens, o trabalho não é mais a fonte de

realização e desenvolvimento. Nestas condições, recorre-se ao lazer na procura de
um sentido à existência.

"No conjunto, parece que as condições modernas do trabalho provocam nas

oficinas, nos estaleiros, nos escritórios etc., para muitos de nossos contemporâneos,

uma opressão da personalidade de tal ordem, que as atividades de não-trabalho

constituem de sua parte, uma resposta a esse desafio (challenge). Seria possível,

igualmente, seguindo esta perspectiva, compreender melhor o enorme movimento de

retomo à natureza, manifostado nas camadas mais diversas da sociedade, no curso

dos intervalos de trabalho, quer sejam de breve ou de longa duração (fins de

semana, 'enforcamentos', licenças) e o sucesso crescente do camping com a

elevação da média de idade de seus participantes. É enfim desta maneira que

conviria estudar certas tendências reveladas pelos hobbies: reação contra a

preponderância da velocidade, do objeto padronizado e já-feito, da organização

vinda "de cima ", do trabalho em cadeia, pela busca obstinada de realização na

bricolage acabada e minuciosa, livremente executada segundo um ritmo pessoal. "
(Friedmann, 1972, p.167)
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Segundo Marie-Françoise Lanfant (1972), Friedmann oscila entre duas

concepções:

• Na primeirª, o lazer se constitui num mundo à parte do trabalho e recupera os

valores atribuídos ao trabalho na civilização artesanal - contrapõe-se assim um

trabalho criativo e equilibrante a um trabalho passivo, alienante, penoso e

incompleto. Acentuando os aspectos negativos do trabalho industrial, Friedmann

atribui ao lazer características positivas. O lazer torna-se então, de uma só vez a

antítese e o suplemento do trabalho.

"As necessidades de interesse, de significação, de participação, de

realização que não são satisfeitas através das tarefas racionalizadas da vida de

trabalho, nas oficinas, escritórios, minas, construções, as tensões latentes que

desenvolvem no psiquismo de muitos indivíduos, mantêm sua pressão fora do

trabalho e influenciam as atividades que procuram durante as horas de "liberdade",

cada vez mais numerosas, que lhes deixa a redução progressiva da jornada de

trabalho ou da semana de trabalho. "(Friedmann, 1972, p.156)

"Mas a principal forma assumida pela evasão fora do trabalho é um

'impulso desesperado para o lazer' (a desperate drtve for leisure). Enquanto o

engenheiro. o dirigente industrial, o homem de profissões liberais estão em muitos

casos inteiramente absorvidos por seu trabalho, o operário não está. Daí porque

reserva suas melhores forças, sua energia para o que fará depois do trabalho, para

o seu Freizeit, como dizem os alemães, seu 'tempo de liberdade '.(Friedmann, 1972,

p.158)

Mesmo quando Friedmann dedica um espaço para avaliar a automação, ele

reconhece que, se por um lado, existe a possibilidade de supressão de atividades

fragmentadas, por outro, há limites.
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A despeito do reconhecimento de alguns beneficios da automação e da

observação de fatos promissores, como a crescente extensão de tarefas e rodízios, a

corrente de recomposição e ampliação das tarefas para a valorização do trabalho, a

difusão do operário pluriespecializado; Friedmann alerta para a grande massa cujo

trabalho ainda permanecerá alienado por muito tempo e para a qual a única saída de
realização é e será o lazer.

"Há hoje, haverá por longo tempo ainda (...) milhões e milhões de tarefas,

que não podem ser revalorizadas (...). Para milhões de homens e mulheres, a

atividade cotidiana do trabalho do ganha-pão não encerra valor enriquecedor, nem

equilibrante. Para estes, a realização do eu e a satisfação não podem ser

procurados senão nas atividades de lazer, e mais precisamente, no 'tempo livre'

progressivamente aumentado pela redução da semana de trabalho. É o tempo fora

do trabalho, como o viram Marx e já Hegel, que deve constituir para o homem,

'verdadeiro domínio da liberdade' ". (Friedmann, 1972, p.222)

• A segunda concepção é menos otimista: considera o lazer como uma função

derivada do trabalho, o que significa que a ambivalência observada no trabalho se

'repercute no lazer. Nas condições presentes na civilização tecnicista, o lazer é

uma fuga do meio de trabalho e pode conduzir a comportamentos neuróticos.

, ;
~ ", I"~ l' c~
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"Hoje, nas condições reais, em que trabalham ainda por todo o mundo,

diversas centenas de milhões de operários e empregados estão ocupados com tarefas

parcelárias, repetidas em cadência rápida, as quais não implicam senão pouco ou

nenhum conhecimento profissional, iniciativa, engajamento psicológico ou moral na

empresa, que os paga. Seu tempo fora do trabalho vê-se ameaçado por uma fadiga,

amiúde mais psíquica do quefísica, que pesa, até destruí-Ia, sobre a capacidade que

têm de divertir-se e mesmo de recuperar-se. Sejam agressivas ou depressivas, as

reações afastam o trabalhador das promessas de uma vida de lazer ao mesmo tempo

divertida e enriquecedora, orientada no sentido de um nível de cultura mais elevado.

Seu papel de consumidor padronizado dos produtos do sistema, de que constitui uma

engrenagem, aumenta seu bem-estar material, porém não faz senão acentuar nele o

desequilíbrio, as tensões entre a vida de trabalho e a existência fora do trabalho. "

(Friedmann, 1972, p.166)

"A insatisfação no trabalho, seja ela consciente ou não, exerce uma ação

permanente e múltipla sobre a vida fora do trabalho, uma vez que se traduz por

fenômenos de evasão para atividades laterais. Ora, toda essa evasão, na opinião dos

psicólogos, constitui um comportamento mais ou menos neurótico, acompanhado,

sob diversas formas, de recalque, de separação com relação a uma parte do real, de

frustração e, às vezes, mesmo de tendências agressivas. Quando o indivíduo

experimenta a necessidade de escapar do seu trabalho profissional para outra coisa,

é que o trabalho não pode desempenhar nele o papel capital, que deve assumir, na

descarga de suas tendências profundas e no equilíbrio de sua personalidade. "
(Friedmann, 1972, p.169)

Essa segunda concepção, que considera o lazer como função derivada do

trabalho, nos revela a primazia que Friedmann dá ao trabalho para o

desenvolvimento individual, o que é reforçado pelas alusões e citações que o autor

faz das idéias de Freud:
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"Sem entrar numa discussão filosófica, cumpre, aqui , ao menos notar que,

graças ao conceito de trabalho equtlibrante, Freud transpõe para o interior do seu

sistema, reduzindo-o ao quadro do indivíduo, o papel fundamental do trabalho para

a espécie humana. Se o trabalho é capaz de desempenhar na vida de muitos homens,

o papel capital que lhe atribui com razão Freud, é porque constitui uma atividade

essencialmente humana, criadora, aquela mesma que distingue o homem, homo

faber, no conjunto das espécies animais e o elevou acima delas. É pelo trabalho que

.o homem, ajudado por instrumentos, sempre mais eficientes, modifica seu próprio

meio e, em contrapartida, pode se modificar a si próprio (para melhor ou para pior).

É o trabalho, que a partir do momento em que o homem produz seus meios de

existência, ofaz sair da duração biológica e caracteriza a história humana, da qual

explica as vicissitudes e constitui a mola profunda." (Friedmann, 1972, - p.191-192)

Friedmann também ressalta a importância do trabalho para a saúde mental:

"Opapel determinante da atividade de trabalho no equilíbrio psicológico da

personalidade se acha, ademais, confirmado por experiências atuais, cuja

importância, não vacilamos afirmá-lo, nos parece revolucionária para a terapêutica

das doenças mentais e as concepções da psiquiatria hospitalar. "(Friedmann, 1972,

p.196)

"São as formas nocivas de trabalho no meio técnico (...) que contribuem

para abalar gravemente o psiquismo de milhões de homens e mulheres de nossas

sociedades industriais. É com o auxílio do trabalho, utilizado no quadro de um

conjunto original de terapêuticas, que se pode combater este processo dramático... "
(Friedmann, 1972, p.200)

Nesse contexto, Friedmann se coloca, o que ele próprio chama de uma grave

questão: será que o lazer e as atividades de tempo livre podem substituir a função do

trabalho no desenvolvimento psicológico do indivíduo?
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"As atividades de não-trabalho e, particularmente, as do tempo livre

poderão assegurar a substituição do trabalho e, do ponto de vista psicológico,

assumir, com relação 'a personalidade, o papel que este desempenhou? Será que a

transferência do centro de atividade e da realização pessoais no sentido dos lazeres

garante vantagens equivalentes, virtudes psicológicas comparáveis às do trabalho

profissional?" (Friedmann, 1972. p.223)

"Como julgar, hoje, se as formas diversas de evasão fora do trabalho

oferecerão, tanto quanto este, meios de inserção na comunidade humana, de

realização do eu, de equilíbrio eflorescimento? " (Friedmann, 1972, p.224)

Roger Sue (1991) reforça esta concepção de Friedmann, ao analisar suas

últimas obras (La puissance et la sagesse), onde, fiel às suas origens teóricas,

Friedmann considerará que nenhuma mudança profunda será possível sem a

transformação do próprio trabalho, nas suas condições de realização, assim como na

sua finalidade. O determinismo do trabalho, por sua ação mecânica e por suas

representações dominantes ("valores puritanos do trabalho"), restará o elemento

mais forte; o lazer não pode ser considerado como uma alternativa, produtor de

valores de substituição, restringe-se à compensação, submetido ao determinismo do
trabalho.

Aqui Friedmann segue o pensamento de dois tempos - otimismo/pessimismo,

ilusão/desilusão - também expresso por Riesman.

Em Abundance for what?, dez anos mais tarde, Riesman revê suas principais

afirmações de A multidão solitária. Nesta segunda fase, menos conhecida e otimista

e caracterizada pela desilusão, o autor' constata que o progresso econômico e

material não liberou o homem, mas ao contrário, o corrompeu num sistema onde

reina um consumo predatório e seus efeitos maléficos: o objeto suplanta a relação; o

lazer se aniquila como tal para responder ao imperativo da conformidade; o trabalho

e a concorrência são as molas propulsoras da sociedade. Nos Estados-Unidos após-

guerra, não é mais em uma sociedade de consumo que se deve falar e sim numa

sociedade de desperdício, conclui o autor.
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Se em A multidão solitária, Riesman acreditava que o lazer favoreceria a

emergência de novas competências e de uma nova cultura, em Abundance for
what?, ele revisa completamente a sua posição e insiste na importância fundamental

do trabalho no desenvolvimento do indivíduo.

Ao fim, o autor se pergunta o porquê do fracasso de suas previsões. E ele

mesmo responde: essencialmente pela falta de maturidade do homem, que ainda não

tem a capacidade requerida para a alterdireção. Para Riesman, somente um intenso

trabalho de educação em nível da sociedade, poderia reverter esta situação e elevar o

indivíduo ao status de ator, não manipulado e ativo na busca de seus lazeres, de seu

auto-conhecimento.

Já para Dumazedier, deve-se considerar o lazer como um objeto específico,

autônomo e partir do ponto de vista deste objeto para analisar a dialética de suas

relações com outras categorias socias. Percebe-se aqui uma inversão que privilegia o

lazer como centro da reflexão e objeto de análise, ao invés de encará-lo como

simples resultante dos determinismos que lhe são exteriores.

Esta inversão é determinante e condiciona toda a sua obra. Em conseqüência,

o lazer não é mais uma somatória das "atividades fora do trabalho", ele tem sua

própria dinâmica, seus níveis de representação específica e sobretudo - o que é um

aspecto fundamental para Dumazedier - uma lógica própria de criação de novos

valores.

Dumazedier constata, de início, que as relações entre o trabalho e o lazer

evoluíram e evoluem rapidamente, numa direção e sob um ritmo ainda não muito

definidos. Para uns, afirma o autor, o lazer se reduz a um fenômeno complementar

ou compensatório do trabalho desumano, como vimos em George Friedmann; para

outros, o lazer é determinador e age sobre o próprio trabalho.

Com base em observações obtidas em empresas francesas da cidade de

Annecy, Dumazedier contesta a visão do lazer como fenômeno compensatório do

trabalho moderno, para ele o lazer está longe de constituir um fator de equilíbrio, se

relacionado com tarefas parcelares e repetidas.
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"Seria ilusório recorrer unicamente a atividades espontâneas para

compensar a pobreza das tarefas de exucação. É preciso que se viva um novo estilo

de vida, a presença de uma certa formação de ordem geral, para que na maior parte

das vezes, ao trabalho empobrecedor não corresponda um lazer da mesma
natureza. "{Dumazedier., 1973, p.95)

Dumazedier prossegue, afirmando que prefere analisar mais

ponnenorizadamente a ação do lazer sobre o trabalho, uma vez que ela foi menos

estudada pela sociologia industrial do que o inverso, ou seja, a ação do trabalho
sobre o lazer.

a autor reforça a idéia de que o lazer, devido ao seu crescente prestígio,

fornece modelos de conduta e pode imprimir um certo estilo à vida cotidiana. Nota-

se sua importância, inclusive, no momento da escolha de uma profissão. Um outro

exemplo, cita o autor, é a crescente descentralização cultural que acompanha a

descentralização econômica - a importância dos fatores psicossociais, presos às

maiores ou menores possibilidades de conforto material, de lazeres recreativos e

culturais que o local pode oferecer aos dirigentes, aos técnicos e às suas famílias.

Face à importância do lazer para o desenvolvimento do homem, Dumazedier
se questiona:

"•••0 lazer não mais se satisfaz em coexistir com o trabalho; de agora em

diante ele irá condicionar o exercício do trabalho em si mesmo. Se o próprio lazer

passa a constituir um dosfatores de adaptação do trabalho ao homem, teremos mais

uma vez de pensar sobre a direção que tomará o trabalho humano." (Dumazedier,
1973, p.l 02)

"...sabemos que o lazer pode oferecer aos membros da sociedade industrial

possibilidades de informação, de formação desinteressada e participação social de

boa vontade. Que resulta e que poderá resultar dessas possibilidades nas atividades,

nas relações e nos valores do trabalho?" (Dumazedier, 1973, p.l07)
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Dumazedier conclui salientando que a humanização do trabalho pelos valores

do lazer é inseparável da humanização do lazer determinada pelos valores do

trabalho.

"O lazer constitui um fato social de alta importância, condicionado

evidentemente pelo tipo de trabalho que por sua vez exerce sua influência sobre ele.

Ambos formam um todo. O trabalho só será humano se permitir ou suscitar um lazer

humano. Porém o lazer que não passar de uma simples evasão do trabalho, de uma

fundamental falta de interesse pelos problemas técnicos e sociais do trabalho só

será uma falsa solução dos problemas da Civilização Industrial. Não é possível

também tratar separadamente e, cada um de seu lado, os problemas próprios do

lazer e os que pertencem ao trabalho." (Dumazedier, 1973, p.11O)
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Há sociólogos, para os quais, o lazer sempre existiu - em todas as

civilizações, em todas as épocas - é a tese de Sebastian de Grazia (Grazia, 1972).

Para outros, no entanto, como Joffre Dumazedier, o lazer possui traços específicos,

característicos da civilização nascida da Revolução Industrial.

Defensores da segunda corrente argumentam que, nas sociedades do período

arcaico, o trabalho e o jogo estão integrados às festas e embora diferentes por seus

fins práticos, estas duas atividades possuem significações de mesma natureza na vida

essencial da comunidade. A festa engloba o trabalho e o jogo, que freqüentemente se

misturam e se confundem e aí a idéia de uma oposição é inexistente. Deste ponto de

vista, o lazer é, portanto, um conceito inadaptado ao período arcaico (Dumazedier,
1980).

Seguindo esta linha, o lazer nas sociedades pré-industriais tampouco existe. É

o trabalho que se inscreve nos ciclos naturais das estações e dos dias; seu ritmo

natural confunde-se com o ritmo solar do amanhecer ao anoitecer, cortado por

pausas para repouso, cantos, jogos e cerimônias, a que não se pode chamar de lazer.

Durante os longos meses de inverno, o trabalho intenso desaparece, dando lugar a

uma semi-atividade, durante a qual a luta pela vida se toma muito dificil. Mais uma

vez, dentro desta corrente, não se pode dizer que tal inatividade apresente as

propriedades do lazer moderno (Dumazedier, 1980).

Os ciclos naturais são marcados por uma sucessão de domingos e festas. O

domingo pertence ao culto. As festas muitas vezes são ocasião de um grande

dispêndio de alimentos e de energia; constituem o inverso ou a negação da vida

cotidiana. Os festejos são indissociáveis das cerimônias, dependem, pois, do culto e
não do lazer.
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Dando continuidade ao seu pensamento, estes expoentes também não

acreditam que a ociosidade dos filósofos da antiga Grécia ou dos fidalgos do século

XVI possa ser chamada de lazer. Alegam que estes 'privilegiados da sorte', cultos ou

não, faziam pagar sua ociosidade com o trabalho dos escravos, dos camponeses ou

dos valetes. Esta ociosidade não se define com relação ao trabalho, não é nem um

complemento, nem uma compensação, é sim um substituto do trabalho. Este cenário

vai contra a idéia de que o lazer não é a ociosidade, não suprime o trabalho, o

pressupõe.

Ainda nesta linha, acredita-se que o lazer só se toma possível para a maioria

dos trabalhadores, se duas condições prévias forem verificadas na vida social

(Dumazedier, 1980):

• As atividades da sociedade não devem ser mais reguladas, em sua totalidade, por

obrigações rituais impostas pela comunidade. Pelo menos uma parte destas

atividades escapa aos ritos coletivos, sobretudo, o trabalho e o lazer. E ainda que

consideremos os determinismos sociais, o lazer depende da livre escolha dos
indivíduos.

• O trabalho profissional destaca-se de outras atividades. Possui um limite

arbitrário, não regulado pela natureza. Sua organização é específica, de modo que

o tempo livre é bem nitidamente separado ou separável dele.

Estas duas condições coexistem apenas nas sociedades industriais e pós-

industriais e tomam o conceito de lazer inaplicável às sociedades arcaicas e pré-

industriais, concluem.



36

Desde o nascimento da sociedade industrial, os pensadores sociais do

séc.XIX previram a importância do lazer, ou melhor, do tempo liberado pela redução

do trabalho industrial. Foi preciso esperar pela década de 1920-1930, para ver, tanto

na Europa corno nos Estados Unidos, os primeiros estudos de sociologia empírica do
lazer, propriamente dita.

A instauração da jornada de oito horas provoca esperança e inquietude _

corno será aproveitado o tempo liberado? Ele será utilizado para o florescimento ou
para a degradação da personalidade?

O Bureau Internacional do Trabalho de Genebra organiza, em 1920, o

primeiro Congresso Internacional sobre o 'Tempo livre dos trabalhadores'do qual

participaram trezentos membros de dezoito nações. A necessidade de uma

organização dos lazeres é colocada corno corolário da diminuição do tempo de
trabalho.

Em 1934 surge a primeira grande enquête centrada no lazer, a de Lundberg e

Komarowsky, considerada por muitos, corno o nascimento da sociologia empírica do

lazer. Depois da guerra de 40, este campo de estudos conhecerá um surto de uma

dimensão e de uma significação novas. Os Estados Unidos abordam os problemas da

'sociedade de massa' marcada pelo consumo, pela cultura e pelo lazer de massa. É

nesse novo contexto que as ambigüidades do lazer vão provocar um aprofundamento

dos estudos. Em 1948 aparece 'A multidão solitária 'de David Riesman, obra que
exercerá influência mundial.

Durante esse mesmo período, a sociologia do lazer conhece na Europa um

surto paralelo. George Friedrnann concede urna posição privilegiada às significações

do lazer para 'realojar o homem' na cívílizção técnica onde o trabalho é desumano
para a maioria.
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No processo do desenvolvimento pós-industrial das sociedades tecnológicas,

a dinâmica produtora do tempo, das atividades e dos valores do lazer pode ser

explicada por uma tríplice dinâmica - não somente a redução do tempo de trabalho

consecutivo ao progresso técnico. Esta redução explica exclusivamente o acréscimo

do tempo fora do trabalho, e não a promoção geral do lazer neste mesmo tempo
(Dumazedier, 1979).

Esta promoção geral do lazer pode ser compreendida, se levarmos em conta

dois outros fatores, quais sejam: a regressão progressiva da extensão do controle

imposto ao indivíduo, pelas instituições sociais de base, bem como uma nova

aspiração histórica da pessoa à expressão de si mesma. Estes dois fenômenos são

conquistas de movimentos sociais em que não somente os trabalhadores, porém as

mulheres, os jovens, os aposentados, enquanto tais, desempenham um papel ativo.

Não se segue daí que a vida de todo o mundo é ou vai ser dominada pelos

valores do lazer. Embora haja uma tendência de que as atividades de lazer ocupem,

para um contingente crescente de indivíduos, maior parte de seu tempo de não-

trabalho, suscitando assim sua realização pessoal; ainda há grupos que se mantêm

alheios aos novos valores do lazer. Suas vidas são orientadas por necessidade, por

dever ou por prazer quase que unicamente pelos valores do trabalho profissional ou

escolar, das obrigações familiais, do engajamento sócio-espiritual ou sócio-político.

O lazer, quando existe, não é para eles senão um meio para descansar e para se
distrair.

Acreditamos que a primeira tendência se manifeste sobretudo em sociedades

que já alcançaram um certo nível de desenvolvimento e de bem-estar social, onde os

indivíduos têm suas necessidades básicas asseguradas. Por outro lado, em sociedades

nas quais, os indivíduos não têm condições mínimas de sobrevivência, dificilmente o

lazer, se é que existe, poderá cumprir seu papel de realização e satisfação pessoal.
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A fim de analisar tais fenômenos, a sociologia do lazer deve definir

rigorosamente o seu campo de atuação. O lazer não pode ser confundido com o

tempo extraprofissional, tampouco com o tempo livre. O tempo extraprofissional

comporta igualmente o trabalho doméstíco-familíal, e o tempo livre pode recobrir,

além das atividades voltadas para a satisfação do indivíduo, as atividades de

engajamento sócio-espirituaI e sócio-político. E deve ficar bem claro que somente

aquelas atividades orientadas com prioridade para a expressão da pessoa dizem

respeito ao lazer e pemitem fundar um ramo especializado da sociologia: a
sociologia do lazer.

A nossa definicão

Em nosso trabalho, o lazer deve ser entendido como qualquer atividade ou

não-atividade que seja de livre escolha do indivíduo e que tenha um fim em si

mesma, isto é, que não vise à obtenção de um fim ou resultado último, mas que se
completa per si.

Em nossa acepção, o lazer está associado a sentimentos de satisfação; bem-

estar; prazer; auto-conhecimento; criatividade e auto-realização e auto-estima. Por

outro lado, controle externo; medo de sanções, represálias e punições; ameaças de

perdas; obrigatoriedade e constrangimento são incompatíveis com o lazer.

Para nós, o lazer, como descrito acima, sempre existiu, desde as mais remotas

civilizações, e tem um caráter universal, isto é, qualquer indivíduo, independente-

mente de sexo, raça, idade, credo e poder aquisitivo pode usufruir o lazer.

No lazer, o indivíduo pode escolher e decidir o que fazer ou não fazer, da

maneira que preferir, quando quiser, no seu próprio ritmo. Não deve satisfações a

ninguém, não tem que atingir uma performance exigida, pelo menos externamente.

Dessa forma, qualquer atividade pode ser entendida como lazer, inclusive o

trabalho, tudo depende da maneira como é visto e dos sentimentos envolvidos.

E é tendo em mente essa conceituação que o lazer deve ser entendido,

quando na segunda parte, analisaremos a possibilidade de sua vivência nas
organizações.
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SEGUNDA PARTE:
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Antes de analisarmos o caráter ideológico da teoria das organizações, vamos,

nesse primeiro capítulo, da segunda parte, abordar, de um lado, a importância do

trabalho para o indivíduo e de outro, as suas condições atuais prevalecentes nas

. organizações - controle rígido da situação de trabalho, tarefas simples,

desqualificadas e monótonas e contatos sociais limitados durante as horas de

trabalho. Essas condições impedem a sensação de bem-estar, satisfação e auto-

realização dos indivíduos, expressando, assim, a impossibilidade de se viver o lazer
nas organizações.

A importância do trabalho para o indivíduo

"Sem trabalho, toda vida apodrece. Mas, sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e

morre. "

Albert Camus

o que é um trabalho significativo? Um trabalho instigante e cheio de desafios

a todo momento? Não necessariamente. Para que um trabalho seja instigante, deve

fazer parte de uma iniciativa maior, esta sim, repleta de significados.

Ilustrativa dessa afirmação é uma antiga anedota sobre 2 talhadores de pedra

que faziam o mesmo tipo de serviço. Ao responder à pergunta sobre o que faziam,

um deles disse: "Estou talhando este pedaço de pedra." O outro respondeu: "Estou
construindo uma catedral."
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o trabalho pode ser o modo corno as pessoas encontram sentido para as suas

vidas. Quando a pessoa não percebe que é capaz de fazer alguma diferença, de surtir

um efeito positivo no mundo, ela costuma sentir que o seu trabalho é vago ou

insignificante. O indivíduo realizado sente que o seu trabalho tem significado e

costuma expressar tal percepção dizendo que tem mais do que um emprego. Isso em

geral quer dizer que ele enxerga o efeito que está causando no contexto geral.
(Harrnan & Horrnann, 1990)

A situação de trabalho é de grande importância para a saúde mental e as

condições de vida do homem. Os prejuízos de um trabalho desqualificado e

repetitivo, porém, aparecem corno de longo alcance, se a saúde mental for definida

não somente como uma sensação de bem-estar e a ausência de sintomas psíquicos,

mas também, corno um desenvolvimento pessoal que inclua capacidades e

aspirações crescentes do indivíduo. A saúde mental é, pois, aqui definida corno a

antítese de um ajustamento que limita o potencial do indivíduo. (Alvesson, 1987)

Elemento central para a satisfação no trabalho e para a saúde mental, a auto-

realização é por nós entendida corno um esforço profundo do indivíduo para usar e

desenvolver capacidades que ele acredita serem mais gratificantes para uma

atividade produtiva e criativa. Há aqui um desejo de se evitar condições que não

proporcionem isso. A auto-realização diz respeito à relação e interação entre o

indivíduo e o seu ambiente de trabalho. (Alvesson, 1987)

O conteúdo do trabalho, por sua vez, constitui urna dimensão vital para a

auto-realização, o bem-estar e a satisfação do indivíduo. De onde se percebe, a sua

importância para a possibilidade de vivência de lazer nas organizações.

O desenvolvimento, que de acordo com vários autores, deixou suas marcas

no trabalho durante o século XX contrasta violentamente com as necessidades e

interesses mentais e centrais do indivíduo. As conseqüências de um trabalho

desqualificado são problemas mentais e psicossomáticos e uma postura passiva face
ao lazer e à vida.
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As condições atuais de trabalho

Nas suas primeiras obras (Ou va le travail humain, 1950; O trabalho em

migalhas, 1956), Friedmann tenta mostrar os efeitos negativos e destruidores das

condições do trabalho moderno dominado pela ideologia da organização científica e

técnica (One best way) de inspiração taylorista.

Friedmann analisa detalhadamente as características do trabalho industrial e

o parcelamento de tarefas que destróem a relação imediata do homem com o produto

de seu trabalho; a subordinação do operário à máquina. Este é considerado como

uma parte de uma cadeia, uma peça mecânica, privado de qualquer iniciativa,

reduzido a estado de puro autômato. O produto de seu trabalho lhe escapa, ele é

condenado a executar somente tarefas inacabadas.

Friedmann chama a atenção sobre a cadência e o ritmo de trabalho, que é

cronometrado para assegurar o máximo de coordenação e de eficácia, os tempos

mortos são suprimidos. Não se respeita o tempo individual, que é suplantado pelo
ritmo da máquina.

O autor salienta a facilidade de intercâmbio entre os postos de trabalho,

resultado da especialização de tarefas que não exigem qualificações e um tempo

reduzido de adaptação, dando ao trabalhador um sentimento de anonimato no

sistema de produção.

E aqui vale repetir trecho já citado no Capítulo 1.4, que revela a primazia que

Friedmann dá ao trabalho para o desenvolvimento individual, o que é indicado pelas

alusões e citações que o autor faz das idéias de Freud:
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"Sem entrar numa discussão filosófica, cumpre, aqui , ao menos notar que,

graças ao conceito de trabalho equilibrarue, Freud transpõe para o interior do seu

sistema, reduzindo-o ao quadro do indivíduo, opapel fundamental do trabalho para

a espécie humana. Se o trabalho é capaz de desempenhar na vida de muitos homens,

o papel capital que lhe atribui com razão Freud, é porque constitui uma atividade

essencialmente humana, criadora, aquela mesma que distingue o homem, homo

faber, no conjunto das espécies animais e o elevou acima delas. É pelo trabalho que

o homem, ajudado por instrumentos, sempre mais eficientes, modifica seu próprio

meio e, em contrapartida, pode se modificar a si próprio (para melhor ou para pior).

É o trabalho, que a partir do momento em que o homem produz seus meios de

existência, o faz sair da duração biológica e caracteriza a história humana, da qual

explica as vicissitudes e constitui a mola profunda." (Friedmann, 1972, p.191-192)

Emais:

"Resta a idéia central, que Freud expõe como se segue: "Reconhecendo a

importância do trabalho, contribui-se, melhor do que por qualquer outra técnica de

vida, para apertar os vínculos entre a realidade e o indivíduo; este: como efeito, em

seu trabalho, está solidamente apegado a uma parte da realidade: a comunidade

humana. O trabalho tem importantes conseqüências ao menos enquanto dá (por si

próprio e pelas relações humanas que implica) a oportunidade de uma descarga

considerável aos impulsos fundamentais da libido, narcistas, agressivos e mesmo

eróticos, tanto quanto proporciona ao indivíduo seus necessários meios de

subsistência e justifica sua existência na sociedade. O trabalho do ganha-pão

cotidiano traz satisfações particulares, quando foi livremente escolhido, isto é,

quando, por meio da sublimação, permite ao indivíduo ativar tendências pessoais,

impulsos instintivos até então recalcados ou mais intensos nele por razões

constitucionais. " (Friedmann, 1972, p.190)
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Também Braverman, em Trabalho e capital monopolista, faz um estudo

amplo e elucidativo do desenvolvimento e da degradação do trabalho durante o

século vinte. A tese central de seu livro é que o conteúdo do trabalho, durante o

nosso século, foi quebrado em fases simples, monótonas, rigidamente controladas e

super-especializadas, e que não exigem, por parte do trabalhador, habilidades

profissionais, atividades mentais e capacidade de discernimento.

Durante os anos 60, a maioria dos sociólogos voltados para estudos sobre a

vida no trabalho acreditava que o desenvolvimento tecnológico levaria a uma

demanda de maiores qualificações. Nos últimos 15 anos, no entanto, diferentes

posições foram unânimes em reconhecer que uma desqualificação extensiva tomou e

está tomando conta de inúmeros empregos em escritórios, indústrias e serviços.

Braverman tenta mostrar que a idéia previamente aceita e generalizada das

conseqüências de um desenvolvimento tecnológico do trabalho, isto é, que trabalhos

mais qualificados e interessantes seriam criados, é falsa, pelo menos, em parte.

A moderna vida de trabalho é ,em grande parte, caracterizada por condições

de trabalho que causam aos indivíduos insatisfação e problemas mentais e

psicossomáticos. Além disso, essas condições acarretam uma socialização contínua

que resulta, por sua vez, em uma competência reduzida e em oportunidades de vida

restritas.

A socialização é um valioso instrumento do qual as organizações dispõem

para a definição da identidade de cada um de seus membros e que pode ser entendida

como o processo global pelo qual um indivíduo, nascido com potencialidades

comportamentais amplas, é levado a desenvolver um comportamento bem restrito,

de acordo com padrões de seu grupo. (Motta, 1992)

No caso das empresas, estas tentam amoldar, em níveis diversos, o indivíduo

às suas necessidades, privilegiando as características individuais que possam ser

úteis no processo produtivo. Mais do que bens e serviços, as empresas produzem

formas de comportamento e de raciocínio.
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Dejours (1994), em suas pesquisas e experiências metodológicas, extraiu

aquilo que era potencialmente desestabilizador para a saúde mental dos

trabalhadores: todas as pressões apareceram como decorrentes da organização do

trabalho. A organização do trabalho foi então conceituada pelo contraste com as

condições do trabalho. Por condições de trabalho deve-se entender as pressões

físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho. As pressões ligadas

às condições de trabalho têm por alvo principal o corpo dos trabalhadores, onde elas

podem ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças somáticas.

Em oposição, por organização do trabalho, entende-se, por um lado, a divisão

do trabalho: divisão de tarefas entre os operadores, repartição, cadência e, enfim, o

modo operatório prescrito; e por outro lado, a divisão de homens: repartição das

responsabilidades, hierarquia, comando, controle etc.

O segundo termo aparece então como o complemento necessário do

primeiro, pois não é suficiente se fixar uma organização técnica do trabalho e dos

modos operatórios; deve-se também verificar que a execução esteja bem de acordo
com a concepção.

Se por um lado, as condições de trabalho têm por alvo principalmente o

corpo, a organização do trabalho, por outro lado, atua em nível do funcionamento

psíquico. A divisão das tarefas e o modo operatório incitam o sentido e o interesse

do trabalho para o sujeito, enquanto a divisão de homens solicita sobretudo as

relações entre pessoas e mobiliza os investimentos afetivos, o amor e o ódio, a
amizade, a solidariedade, a confiança etc (Dejours, 1994).
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Para justificar a nossa afirmação inicial de que o lazer (vide definição na

la.parte) não pode ser vivenciado nas organizações, como as conhecemos hoje,

vamos, nessa segunda parte, analisar o caráter ideológico da teoria das organizações,

que legitima uma prática que é, ao nosso ver, incompatível com a vivência do lazer.

Para tanto, vamos, primeiramente, definir e entender o conceito de ideologia

e como ele será usado em nosso contexto.

Poucos conceitos como a ideologia foram tratados por um número

interminável de autores e de maneiras tão diversas. Em pesquisas organizacionais,

esse conceito teve um interesse crescente nos últimos anos, paralelamente e em

grande medida ligado ao fato de questões como cultura, valores, simbolismos e

legitimação serem vistos como altamente significativos para a compreensão das
organizações.

As várias visões de ideologia que aparecem em textos de ciências sociais são

normalmente divididas pelos autores em duas ou três categorias. Alvesson (1987)

cita Hartley, que tem duas visões básicas, com suposições filosóficas e conotações de

valores diferentes. A primeira enxerga a ideologia como falsos valores e as pessoas

que detêm essa ideologia como vítimas de alucinações. De acordo com essa visão, a

ideologia e a irracionalidade andam juntas. A outra visão conceitua a ideologia como

um conjunto de suposições e de valores sobre o mundo. Aqui o termo tem um

signficado "neutro" e representa um quadro de referência. Todas as pessoas e grupos

devem ter uma. A primeira visão indica que a ideologia pode ter uma origem tanto

pessoal como social. Quando a origem é social, são as relações e condições sociais,

especialmente aquelas ligadas aos interesses das classes ou grupos dominantes, que

compreendem a base das falsas crenças. Quando a ideologia é vista como um

fenômeno individual, atribui-se a distorções localizadas no indivíduo e nos processos

cognitivos, possivelmente afetados por fatores emocionais ou desordens mentais, a
origem dessas crenças.
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Se a maioria dos autores, continua Hartley, parecia defender a concepção

"neutra" ou analítica da ideologia, rejeitando o seu caráter crítico ou pejorativo e

vendo-a como "um quadro de referência, um conjunto de suposições, uma visão de

mundo" ou algo similar, a popularidade da definição analítica e não-pejorativa é, de

certa forma, o resultado de uma maior consciência dos problemas com uma

aproximação objetiva das ciências sociais. O ideal de se estudar os fenômenos

sociais livres de valores e uma separação clara entre ciência e ideologia, bem como,

entre verdades e crenças falsas são vistos, por cada vez mais estudiosos, como
totalmente irreais.

Assim como Alvesson (1987), concordamos com a impossibilidade de se

fazer separações claras entre ciência, verdade objetiva e "interesses verdadeiros", de

um lado, e ideologia, ilusões e "interesses falsos", de outro.

Também no modelo que João Bernardo (1977) propõe, decorrendo as

variações do conhecimento das variações da prática, o estudo diferencial dos

sistemas de conhecimento não tem como base a pretensa divisão em ciência e
ideologia.

Para João Bernardo (1977), a ciência distingue-se das outras formas

ideológicas unicamente por resultar de uma prática laboratorial e se, na sociedade

contemporânea, ela aparece como mais válida e as suas conclusões como mais

exatas do que exprimem outro tipo de práticas, isso se deve unicamente ao lugar

privilegiado que a evolução da tecnologia capitalista levou a ciência a ocupar.

É exatamente a não concepção da teoria como expressão da prática que

sustenta a oposição ciência/ideologia - continua João Bernardo. No geral, ideologia é

sempre a teoria alheia, onde o ponto de referência próprio se expande como modelo

único para todas as ideologias decorrentes de outras práticas. Nesse processo, à

ideologia própria é dado um estatuto de verdade como ponto fixo e perpetuado, onde

as demais aparecem como contingentes e falsas percepções do real.

Em sociedades fundadas em antagonismos não se pode falar de uma teoria ou

uma verdade, mas de verdades que se confrontam, expressando ao nível do debate

ideológico algo já dado: o conflito e as lutas práticas que constituem estas

sociedades. Os debates teóricos só existem, porque existem os conflitos, os

antagonismos entre as práticas sociais.
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Dizer que uma teoria é falsa significa apenas dizer que esta teoria se origina

de uma prática que não é a nossa. Por isso, a função da crítica teórica não é exorcisar

a teoria alheia, mas sim, referi-la à prática de que é expressão. Não é ao nível do

debate teórico que as ideologias se destróem, mas ao nível das práticas em

realização.

A capacidade explicativa de uma teoria circunscreve-se à permanência da

situação prática geral que a produziu. A teoria pensa e compreende a prática sobre a

coisa, não a coisa.

Não são as condições econômico-sociais dos homens que os impedem de ver

o real ''verdadeiro''. Ao contrário, são essas condições concretas, históricas e mais, a

forma como cada homem na sua singularidade as vive na sua subjetividade é que

constituem e fundam a possibilidade do conhecimento. A verdade só pode ser

procurada na relação estabelecida entre a teoria e a prática que lhe está na origem.

(Bruno, 1989)

Enquanto meramente determinada pela prática, a ideologia é posterior à ação

que concebe. Para cada um de nós, a função da ideologia é a de apresentar como

coerentes os diversos aspectos de nossa prática. O sistema ideológico, como diz João

Bernardo, é o espelho frente ao qual o homem se afirma como um indivíduo, como
uma unidade.

No modelo que João Bernardo (1977) propõe, supor todas as formações

ideológicas como conhecimento da prática é conceber uma relação imediata e

constante entre a prática e o processo de pensamento. Daqui decorre, para inúmeras

tendências ideológicas, uma assimilação da prática à ideologia que imediatamente a

exprime.

Quando invoca a ideologia como ideologia da prática, João Bernardo (1977)

refere-se a uma prática cujo único processo direto ocorre na institucionalização

social; e refere-se a uma ideologia que integra a totalidade dos produtos mentais do

indivíduo produtor.

A necessidade de concebermos a ideologia como um todo uno, em que

nenhum aspecto ou formação pode ser isolado do restante contexto ideológico, é

condição para entendermos a ideologia de modo não-inerte, enquanto mundo das

.representações.
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A ideologia não é expressão da realidade exterior, mas sim do processo de

ação, quer dizer, das instituições sociais. As instituições sociais agem sobre a

realidade exterior, mas o indivíduo não pensa essa realidade e sim a sua ação

própria, cujo processo decorre nas instituições sociais.

Se a existência prática dos homens decorre mediante instituições que eles

criam, é só a partir dessa realidade que eles podem pensar. Como coloca João

Bernardo: "uma teoria é sempre a teoria de uma prática e não de qualquer

realidade material que transcenda o processo dessa prática, nem dessa realidade

enquanto não praticada. O homem não reflete sobre o mundo, mas reflete a sua

prática sobre o mundo. "(Bernardo, 1977, p.86)

A partir do momento em que a prática se autonomiza do mundo das idéias, é

o descentramento do processo do sujeito que se afirma, pois esta autonomia da

prática implica pensar o seu processo nas instituições sociais e, desse modo,

compreender a determinação das instituições sobre o comportamento individual
(Bernardo, 1977).

O homem nessa perspectiva deixa se ser a origem e a explicação do processo

histórico e é o processo histórico que explica o homem enquanto ser singular. Ele já

não é mais o sujeito da história, posto que a esse nível, as instituições sociais são os
sujeitos absolutos.

As ideologias individuais exprimem as práticas individuais, mas o conjunto

estruturado no todo articula, não as práticas e a natureza, mas esta e as instituições
sociais enquanto processo das práticas.
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Os sentidos descritivo. positivo e crítico

Alvesson (1987) cita-Geuss, que ao examinar como a ideologia é vista por

Habermas (e a escola frankfurtiana), identifica três principais sentidos nos quais o

conceito pode ser usado. Essa categorização apresenta uma conceituação crítica da

Escola Frankfurtiana, que é negada pela maioria dos teóricos organizacionais que

discutem ideologia.

Geuss apresenta a ideologia nos sentidos descritivo, pejorativo e positivo.

No primeiro sentido - o descritivo - a ideologia inclui as crenças que os

membros de um grupo têm, os conceitos que usam, as atitudes e as disposições

psicológicas que exibem, seus motivos, desejos, valores, preferências, gestos, rituais
etc.

Essa definição é bastante ampla e se sobrepõe a muitas definições de cultura,

o seu ponto crucial é o de representar uma visão de mundo que é estudada de uma

maneira puramente descritiva, isto é, sem referência a comentários críticos e sem a

necessidade de legitimar pessoas ou grupos que se servem da ideologia.

O segundo sentido é o pejorativo, negativo ou crítico. A ideologia é vista

como crenças e formas de consciência que são enganadoras, falsas ou distorcidas.

Essa distorção é sistemática e encontra as suas raízes nas condições sociais, não

tendo nada a ver com falta de informação, erros coincidentes, desentendimentos ou
peculiaridades individuais.

É nesse sentido que a teoria crítica da Escola de Frankfurt usa o conceito de

ideologia, onde a última é vista como um obstáculo para a discussão racional de

como uma vida social não reprimida poderia ser organizada. É tarefa da teoria crítica

investigar a ideologia, a fim de aumentar as possibilidades de emancipação dos

indivíduos de crenças constrangedoras, induzidas por arranjos sociais e por grupos e
classes dominantes.
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Essa visão não coloca a ideologia em oposição à ciência ou à verdade

objetiva. A ideologia é antes situada em relação à maneira como interesses setoriais

tendem a dominar condições sociais. Sendo assim, ela não abrange tanto as

falsidades, enganos, preconceitos ou irracionalidades (embora esses atributos

também possam estar relacionados à ideologia) mas enfatiza a maneira pela qual

alguns interesses tendem a dominar, enquanto outros são postos de lado.

Alguns exemplos de ideologia no sentido negativo são os seguintes:

• Uma forma de consciência é ideológica quando um fenômeno produzido

socialmente é tido como natural. Isso significa que produtos e hábitos de uma

sociedade em particular ou de grupos de indivíduos que podem ser

potencialmente controlados e mudados pelos participantes, são vistos como

fenômenos naturais, governados por processos que estão fora de seu controle.

• Se uma forma de consciência assume falsamente que um interesse particular de

um subgrupo na sociedade ou numa organização é o interesse geral do grupo

como um todo, pode-se falar em ideologia.

• A glorificação de condições sociais como harmônicas, quando elas são, na

verdade, conflituosas, e a negação ou transformação de contradições podem ser

vistas como pensamentos ideológicos.
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A terceira concepção do conceito de ideologia enfatiza a sua própria

necessidade, isto é, a necessidade de ideologia. Há aqui um conteúdo positivo, bem

diferente daquele concebido pela teoria crítica. Em sua acepção positiva, a ideologia

corresponde à necessidade existencial de significado na vida e. às necessidades

sociais de amizade, solidariedade, comunicação e capacidade de cooperação

produtiva. Ideologias específicas relacionadas à religião, vocação, classe ou

organizações devem ser entendidas como a base dos desejos e das necessidades
individuais.

Alvesson salienta que, na sua opinião, a classificação da ideologia deve ser

vista como analítica, no sentido de clarificar algumas abordagens típicas que não são

necessariamente encontradas em estudos. Na verdade, é difícil analisar a ideologia,

utilizando as suas acepções de maneira estritamente descritiva, crítica ou positiva.

Estudos que se propõem a alcançar uma certa profundidade de interpretação

normalmente abordam duas dessas definições do conceito.

Alvesson (1987) afirma que muitos pesquisadores evitam lidar com aspectos

críticos da ideologia. Entre outros, ele se refere a algumas pesquisas de ideologia em

teoria organizacional, inclusive cultura organizacional.

A teoria crítica não se restringe a um conceito de ideologia rigorosamente

definido, de acordo com a breve classificação acima descrita. Alvesson (1987) cita

Held, segundo o qual, a Escola de Frankfurt vê as ideologias como formas de

pensamento que, devido a fatores dominantes na sociedade, expressam uma visão

limitada e distorcida da realidade, as ideologias, porém, não podem ser reduzidas a
falsas idéias.

O que distingue a teoria crítica é que mesmo lidando com a ideologia num

sentido crítico, essa não é reduzida a falsas formas de pensamento. A ambição é

antes estudar como as condições sociais influenciam idéias, discussões políticas,

formas de racionalidade e necessidades, bem como, avaliar até que ponto e de que

maneira as considerações racionais dos indivíduos com relação a necessidades e a

sua satisfação e a liberação de uma repressão desnecessária são perturbadas pelas
condições sociais.
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Essa discussão da relação entre a ideologia nos sentidos descritivo e crítico

nos leva à conclusão de que, na verdade, elas dificilmente não se sobrepõem (pelo

menos em pesquisas sérias).

Quando se trata da relação entre a ideologia nos sentidos crítico e positivo há

menos probabilidade de sobreposição do que no caso anterior (a descritiva e a

crítica). Entretanto, a sua distinção não é tão clara, como pareceria à primeira vista.

Certamente, podemos afirmar que uma dada ideologia deve preencher uma função

positiva para um grupo particular, normalmente dominante, enquanto que essa

mesma ideologia para outro grupo pode resultar no estabelecimento de uma

dominação, o que não é incomum. Podemos citar como exemplos típicos e

propagados as ideologias administrativas, profissionais, raciais e de classes

superiores. Normalmente, entretanto, estudos desse tipo lidam muito pouco com o

lado positivo, enfatizando os aspectos repressivos e os interesses que regem as

relações de dominação (sobre empregados, clientes, minorias etc).

Nos resta comparar a ideologia nos sentidos descritivo e positivo. Aqui

também, há uma sobreposição, talvez até maior do que nas duas comparações

anteriores. É dificil fazer uma análise descritiva da ideologia, sem assumir, pelo

menos implicitamente, que a ideologia corresponde a algum tipo de necessidade. Da

mesma forma, estudos de ideologia num sentido positivo devem conter descrições de

ideologias como sistemas de valores e de crenças de maneira similar a estudos

descritivos e analíticos.

Quando, no próximo capítulo, abordarmos o caráter ideológico da teoria das

organizações, é na sua acepção crítica que a ideologia deve ser entendida.
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Apresentado o conceito de ideologia e como ele será por nós utilizado,

vamos, nesse capítulo, analisar a relação propriamente dita entre ideologia e teoria

das organizações e verificar como essa relação é incompatível com a vivência do

lazer (definido na 1a-parte) nas organizações.

De início, vamos apresentar uma introducão ao elemento ideológico na teoria

das organizacões, expresso pelo fato de parecer haver duas teorias ou princípios

organizacionais diferentes que são aplicados simultaneamente para a formação das

condições de trabalho - uma humanista, concentrada na administração e nos

administradores e outra técnica, voltada para trabalhadores e pessoas menos

promovidas. Ou seja, parece bastante razoável considerar que a posição hierárquica,

bem como, o conteúdo do trabalho são essenciais na constituição dos princípios

organizacionais, fatores esses nem sempre observados pelos teóricos
organizacionais.

Em seguida, vamos expor o processo de mediacão das organizações,

entendido como a aliança das restrições/coerções da empresa e os privilégios

oferecidos ao indivíduo, tendo esses últimos a função de ocultar a contradição entre

os objetivos da empresa (lucro e dominação) e os dos trabalhadores.

Dentre as conseqüências do tipo de prazer oferecido pelas organizações aos

indivíduos temos: uma vida empobrecida, padronizada, mecanizada, em que o único

prazer verdadeiro é o de uma excitação mecânica e angustiada, em que a amizade e o

amor são raros e precários. Tudo isso é incompatível com a vivência do lazer.

Num terceiro momento, será apresentado o caráter ideológico da teoria das

organizações, justificado pelo seu papel na reprodução, legitimação e reforço da

ordem social prevalecente e da racionalidade, objetivos e condições de poder na qual

essa ordem social está baseada, desenvolvendo, refinando e reproduzindo as

ideologias de grupos dominantes.
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o que se pode notar é que a teoria das organizações sempre se fixou e ainda

hoje tem como principal preocupação aspectos do funcionamento e da operação das

organizações e de seus resultados, em detrimento de conflitos, mudanças, tensões e

contradições da sociedade e das organizações.

Desse caráter ideológico da teoria das organizações, depreende-se a não

existência, nas organizações, de condições que propiciem a fruição do lazer. Como o

indivíduo pode buscar a sua auto-estima e a sua auto-realização num ambiente que

não reconhece e mais que isso não respeita as diferenças individuais? Como o

indivíduo pode buscar a sua satisfação, bem-estar e prazer, numa organização que

visa à satisfação das necessidades e à consecução dos objetivos de um grupo restrito,
que não representa o todo?

Enfim, e para exemplificar o caráter ideológico da teoria das organizações,

vamos discorrer sobre alguns valores da ideologia _administrativa que são

reproduzidos em grande parte da teoria organizacional: ênfase no crescimento

econômico e no desenvolvimento tecnológico e manifestação das relações sociais

hierárquicas na forma de distinção entre líderes e liderados, onde uma distribuição
desigual de privilégios é considerada natural.

Além desses valores, também vamos descrever alguns elementos centrais na

ideologia administrativa que se relacionam entre si e que corroboram a não

oportunidade de desfrute do lazer nas organizações: a ordem racional na qual as

atividades empresariais estão baseadas; a legitimação da estrutura de poder e de uma

hierarquia nas organizações; a integração social de vários interesses e formas para a

satisfação de necessidades que a ordem permite e nas quais está baseada - a

ideologia da harmonia entre os interesses da administração e os dos empregados,

como se uma completa integração entre ambos fosse possível e a organização como
fonte de satisfação de necessidades.
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Introdução ao elemento ideológico na teoria das organizações

A perspectiva administrativa dificilmente contém incentivos para ações que

mudem radicalmente e humanizem a vida no trabalho. O que se pode achar é alguma

consideração quanto à importância da satisfação no trabalho e da motivação, até

algum interesse em neutralizar a frustração excessiva, mas não o desejo de

reconstruir a organização do trabalho em si, de acordo com necessidades
humanísticas.

No entanto, defensores da escola de relações humanas promovem a idéia de

eficácia, como se uma integração dos interesses da administração e dos funcionários

fosse possível. Alvesson (1987) afirma que esse tipo de argumento é em parte de

caráter ideológico -dá a falsa impressão de que as livres forças do mercado, a

competição e a racionalidade econômica gradualmente se combinam para trazer à

tona uma humanização das condições de trabalho. Uma influência crescente dos

empregados ou mudanças sociais mais extensas são, nesse contexto, desnecessárias
para se atingir tal humanização.

O autor vai apresentar a relação entre duas tendências aparentemente

contraditórias na vida de trabalho: de um lado, aumento do controle e das tarefas

desqualificadas e de outro, aumento da participação (consulta, informação etc),

administração democrática do trabalho, ênfase nos aspectos sociais e informais da

organização, investimentos em pessoal etc ..

Mesmo que a maioria dos autores concorde que houve alguma mudança

quanto à política de relações humanas nas organizações, o que pode ser atestado pelo

interesse crescente na administração de recursos humanos, vale perguntar até aonde

vai o alcance dessa mudança. Como regra, mais do que exceção, a análise de

trabalho, estilos de administração participativa e programas de treinamento existem

só no papel, foram tentados e depois abandonados ou existem só com baixa

prioridade. Dessa forma, há dúvidas não somente com relação à importância do

pensamento humanista para o desenho do trabalho, mas também, para a política da

organização em direção aos seus empregados em geral.
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Enquanto a tradição humanista exerceu influência nas situações em que os

fatores técnicos estão menos presentes, quando se pensa na administração científica,

é o oposto: sua aplicação foi e ainda é maior no setor de produção, mesmo que sua

influência se limite a isso. A tradição humanista teve até alguma importância para o

trabalhador da produção, porém, num âmbito limitado para com o conteúdo do

trabalho - o fator central nesse tipo de análise.

A grosso modo, podemos falar de duas linhas de desenvolvimento no

.trabalho: de um lado, humanização das condições periféricas e de outro, controle e

estruturação cada vez maiores das principais características da situação de trabalho.

Essa situação reflete algo do dilema das práticas administrativas e da teoria das

organizações: controlar e checar a conduta dos membros da organização e, ao

mesmo tempo, oferecer-lhes condições de trabalho que os mantenham motivados a

permanecer em seus cargos e a desempenhar as suas tarefas.

Há uma tendência de que patrões autoritários sejam sucedidos por gerentes

mais democráticos, orientados para o indivíduo e de que a política da organização se

volte mais para a participação. O que não significa necessariamente que o controle

dos gerentes e da administração sobre os empregados tenha diminuído ou que os

empregados tenham adquirido mais liberdade e mais influência sobre sua própria

situação e condições de trabalho. O controle e a checagem não são implementados

somente sob a forma de supervisão direta, por parte do administrador, mas também

por meios impessoais de controle, representados por métodos técnico-

administrativos.

O administrador pode, dessa forma, voltar-se para o indivíduo e para o grupo,

praticar uma liderança democrática e tentar satisfazer as necessidade do pessoal, ao

mesmo tempo em que mantém o controle das atividades.
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A mudança do estilo administrativo numa direção democrática

provavelmente contribuiu para a motivação e satisfação no trabalho. Paralelamente a

esse desenvolvimento, porém, o refinamento do sistema técnico-administrativo

estabelece os limites das possibilidades de autonomia e influência dos empregados.

Face a essa crescente democratização no relacionamento interpessoal em

contraposição a um aumento do controle, via canais administrativos, podemos nos

perguntar até que ponto as novas formas de administração voltam-se para a

satisfação dos empregados. A democratização por si só não garante maiores
mudanças.

Por outro lado, é bastante provável que um estilo administrativo democrático,

em vários casos, e sem levar em conta as possibilidades de controle técnico-

administrativo, seja mais eficiente do que a administração tradicional autoritária.

Nao podemos deixar de considerar, porém, que se esse estilo participativo trouxesse

um risco de perda de controle e checagem, os administradores estariam menos

inclinados a aplicá-lo.

Um aspecto essencial nesse contexto é que as organizações se tomaram mais

complexas - em termos técnicos e administrativos. Nas suas atividades, os

empregados têm uma visão limitada do processo de trabalho e da organização na sua

totalidade. Talvez possamos dizer que a produção tecnológica avançada, por si só,

constitua uma restrição a uma participação mais efetiva dos trabalhadores, idéia que
a administração moderna propõe.

Principios que guiam as relações humanas e a cultura organizacional, nas

suas tentativas de reforçar a importância da satisfação das necessidades sociais e

psicológicas dos indivíduos, vão constituir mais um tipo de semi-humanismo, em

contraste com a base, marcada pela tecnologia e produção em larga escala.

Certamente, essas últimas características podem ser influenciadas por princípios

administrativos humanistas, mas parece que isso só aconteceu num âmbito limitado.
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Sob alguns aspectos, é natural ver as organizações, as estruturas

organizacionais e o clima organizacional como entidades Em organizações

complexas e grandes, porém, há geralmente estruturas sociais e processos de

trabalho de vários tipos. Descrever as condições organizacionais em relação à

situação de trabalho do empregado, sem diferenciar entre níveis e sub-sistemas, só é

possível quando há uma certa homogeneidade entre vários processos de trabalho e a

organização do trabalho em si. Se esse não for o caso, podemos assumir que

diferentes princípios organizacionais prevalecem em diferentes partes da

organização.

A idéia de conceber as organizações como unidades coerentes sem nenhuma

maior diferenciação interna também é expressa em grande parte da pesquisa em

cultura organizacional. Aqui é normalmente aceito que podemos ver as organizações

como uma cultura ou afirmar que as organizações têm uma cultura, isto é,

assumimos que para todos os membros da organização há valores, suposições

básicas, métodos de conduta, usos lingüísticos, costumes e operações simbólicas.

Crenças compartilhadas, valores e significados são vistos como palavras-chaves. É

improvável, no entanto, que a maioria das organizações seja homogênea nesses

aspectos, sobretudo se considerarmos a variedade de atributos culturais, resultantes

do background social, pertencimento de classe, profissão, idade, situação de trabalho

e posição hierárquica.

Um ponto de vista mais razoável seria o de considerar as organizações seja

como reflexo de um grupo prevalecente, seja como constituídas por várias culturas,

que têm por base grupos, profissões e classes existentes no interior das organizações

e que mostram claras diferenças culturais.

A falta de vontade ou a incapacidade dos teóricos organizacionais de

diferenciar suas análises com relação ao conteúdo do trabalho e às posições

hierárquicas levam a alguns problemas - uma falsa idéia de que todos nas

organizações são tratados de acordo com os mesmos princípios, já que várias

categorias de empregados são vistas como um conjunto, um agregado geralmente

artificial, cujo denominador comum é o fato de pertencerem à mesma organização.
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É razoável perguntar até que ponto a hierarquia organizacional não é central

a fim de entender a influência de várias teorias organizacionais e seus princípios.

Parece que as teorias organizacionais de cunho social e psicológico exerceram

influêncià sobretudo nos altos níveis organizacionais, enquanto que a situação de

trabalho de categorias inferiores foi formada sobre a base dos princípios técnico-

administrativos. Isso mostra que, para a maior parte dos empregados de níveis

inferiores, são as idéias neo-tayloristas que caracterizaram o conteúdo do trabalho,

enquanto que a influência do pensamento psicossocial se limitou a aspectos

periféricos da situação de trabalho e não ao seu conteúdo propriamente dito.

Dessa forma, parece haver duas teorias ou princípios organizacionais

diferentes que são aplicados simultaneamente para a formação das condições de

trabalho - uma humanista, concentrada na administração e nos administradores e

outra técnica, voltada para trabalhadores e pessoas menos promovidas. Essa

suposição de duas teorias só pode ser deduzida da literatura dificilmente, e só se essa
for estudada de maneira crítica.

Nas organizações contemporâneas, parece haver uma crença de que uma

performance adequada, por parte dos empregados que ocupam posições inferiores na

hierarquia, pode ser obtida sem consideração ao conteúdo e à organização do

trabalho na criação de condições de satisfação, motivação intrínseca e crescimento

pessoal. Para executar tarefas rotineiras agradavelmente não é necessário um alto
grau de envolvimento.

O ponto crucial nessa análise é que o conteúdo do trabalho em si foi afetado

pelos princípios da teoria humanista somente num grau limitado.

Uma teoria organizacional que não leve em conta condições tecnológicas e

administrativas está forçada a ver o conteúdo do trabalho como dado, e nos casos em

que os empregados estão controlados por demandas tecnológicas e administrativas,

essa teoria vai influenciar a situação de trabalho somente de maneira periférica.

Portanto, não só a posição hierárquica, mas também, o conteúdo do trabalho são

essenciais na constituição dos princípios organizacionais.

É para entender como os teóricos organizacionais lidam com essas questões,

que vamos examinar a função ideológica das teorias organizacionais.
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o processo de mediação

Mediação aqui é entendida como antecipação de conflitos - a organização

antecipa-se aos conflitos, absorve e transforma as contradições antes que estas

resultem em conflitos-coletivos. (Pagês, 1987)

O processo de mediação coloca-se como a aliança das restrições/coerções da

empresa e os privilégios oferecidos ao indivíduo, esses últimos têm como função

ocultar a contradição entre os objetivos da empresa (lucro e dominação) e os dos

trabalhadores.

O que a empresa tenta é dar aos trabalhadores toda espécie de satisfação de

ordem econômica, política, ideológica e psicológica, um trabalho interessante,

responsabilidades, satisfações morais, alto salário, momentos de prazer e, ao mesmo

tempo, garantir o controle e subordinar as forças produtivas aos objetivos da

empresa.

A mediação assegura o controle pelo fato de que a contradição é "resolvida"

pela empresa. Os privilégios são oferecidos por ela, ao seu modo, segundo sua

própria lógica; a empresa reforça assim a dependência dos trabalhadores,

destituindo-os do poder de organizar eles próprios a produção e mais do que isso,

influenciando até em suas opções pessoais fora da empresa.

A mediação é um processo multiforme que se estende a domínios diversos.

Em nível econômico, trata-se de uma política de altos salários e possibilidades

abertas de carreira, que medeiam a aceitação de um trabalho excessivo, o que

significa aceitação dos objetivos de lucro e·expansão da empresa, e de modo geral, a

aceitação das relações de produção e do sistema social.

Em nível político, expressa-se por meio de diversas técnicas de autonomia

controlada, que medeiam a contradição entre o desejo do indivíduo de controlar as

finalidades de seu trabalho e o respeito a uma política da empresa sobre a qual ele

não tem domínio.

Em nível ideológico, a empresa ambiciona e em grande parte consegue

tornar-se um lugar de produção de conceitos e valores.
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Em nível psicológico, a relação privilégios-restrições transforma-se em

prazer-angústia. A organização funciona, por um lado, como uma imensa máquina

de dar prazer e, por outro, como uma imensa máquina de angústia. O indivíduo nessa

situação vive um conflito psicológico perpétuo nas suas relações com a organização _

sente-se ao mesmo tempo ameaçado e protegido por ela, feliz e infeliz, cheio de

satisfações e aprisionado. Ele identifica-se com a organização, com seus objetivos,

com sua filosofia, com o trabalho que ela lhe propicia; ele chega a amar a sua

servidão, pela qual, entretanto, sofre. Por atuar no nível inconsciente, esse tipo de

mediação favorece, mais do que os outros, a integração dos trabalhadores à empresa.

A angústia provocada pela onipresença dos controles e pelo caráter ilimitado

e inatingível das exigências é compensada pelos múltiplos prazeres que a

organização oferece, todos do tipo sadomasoquista. É o prazer de identificar-se com

o poder da organização, de dominar os outros - clientes e colegas, e de vencer

continuamente a si próprio (superação e de autodominação). São prazeres que

excluem a paz e a calma. É o tipo de prazer totalmente voltado para a excitação.

Além disso, as condições nas quais a organização oferece o prazer ao

indivíduo não fazem mais do que reforçar seu poder, já que esse prazer:

• É dirigido ao indivíduo isolado. À medida que os prazeres são oferecidos ao

indivíduo, eles reforçam seu isolamento: é o sucesso individual no trabalho e na

carreira, e é o salário como sinal de mérito individual que contam. Tudo contribui

para encorajar o indivíduo a tirar seu prazer, não da satisfação dos outros (seus

clientes, colegas ou chefes), mas da satisfação da organização - ele deve, portanto,

esforçar-se para satisfazer uma entidade abstrata diante da qual ele está só.
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• É reforçado por um modelo de personalidade, um ideal de sucesso e de conquista ..

Trata-se de um modelo agressivo e anárquico, onde o indivíduo "pode fazer

aquilo que lhe agrada" (desde que persiga os objetivos e obedeça aos princípios

da organização). Esse modelo favorece o desenvolvimento de um sistema de

defesas agressivo contra a angústia, ao mesmo tempo que canaliza a agressividade

em direções úteis e não perigosas à organização.

• É acompanhado por um sistema muito forte de sanções que proíbe ter o prazer de

outra forma. Por um lado, há a comunicação de exigências muito altas e de outro,

há um elaborado sistema de controle que visa ao respeito dessas exigências. Vale

lembrar que quanto menos aplicado for o sistema de sanções, mais ameaçador ele

se toma - trata-se da função dos controles múltiplos e onipresentes. Eles criam

uma atmosfera de ameaça permanente, conservando a angústia e a culpa. E aqui é

necessário retomar a distinção, usual em psicologia, entre o medo e a angústia. O

medo tem um objeto preciso, é limitado no tempo e no espaço. A angústia é

difusa, está sempre presente e pode se fixar a todo momento em objetos diversos.

Concordamos com Pagês (1987), quando ele diz que a organização

transforma e explora em seu proveito as contradições psicológicas individuais. Se

por um lado, ela transforma as contradições coletivas em individuais, vividas

isoladamente, por outro, transforma as contradições globais que se situam nos níveis

econômico, político, ideológico e psicológico em contradições puramente

psicológicas. Esse mecanismo de conversão caracteriza um processo pelo qual a

organização apodera-se de seus membros.

Seguindo ainda o raciocínio de Pagês, as organizações tiram parte de seu

poder do fato de darem uma "resposta" às contradições psicológicas individuais e

interindividuais. Elas permitem aos indivíduos defenderem-se da angústia,

propondo-lhes um sistema de defesa sólido, socialmente organizado e legitimado

pela sociedade, às custas de reforços múltiplos.
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É pelo fato de cada indivíduo ser impotente para afrontar suas próprias

contradições, por serem os trabalhadores coletivamente incapazes de estabelecer

entre si relações de cooperação verdadeiras, que aceitam as "soluções" prontas da

organização, que introjetam seus princípios, seus tipos de prazer e ameaça.

O desejo do indivíduo de produzir e de construir um mundo, e aqui estão

inclusos o auto-conhecimento, a busca do prazer e a escolha dos lazeres, é captado e

lhe é restituído sob a forma de ersatl, em função da ação da empresa sobre o seu

inconsciente, o que gera uma ilusão de onipotência.

Aos poucos, o indivíduo se vê impregnado de uma personalidade emprestada,

invadido por conflitos que ele não consegue dominar, oscilando entre o prazer e a

angústia e reproduzindo-os. Uma das conseqüências disso é uma vida empobrecida,

padronizada, mecanizada, em que o único prazer verdadeiro é o de uma excitação

mecânica e angustiada, em que a amizade e o amor são raros e precários. Tudo isso é
incompatível com a vivência do lazer.

IErsatz é uma palavra alemã e que quer dizer substituição; usada na psicanálise para se referir a uma
defesa psicológica em que o objeto de desejo ou prazer é substituído por outro para obtenção do
prazer original in Pagês, 1987.
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o caráter ideológico da teoria das organizações

A ideologia no contexto da teoria organizacional (assim como em outras

teorias), difere até certo ponto das ideologias em geral. Dentre outros motivos, isso é

devido ao fato de ela (a ideologia) estar expressa em relação a uma representação

que tem alguns pontos teóricos. (Alvesson, 1987)

A ideologia é vista com relação a discursos teóricos como sistemáticas

descrições, explicações e teorias sobre a realidade social (no caso, as organizações)

que contribuem para a reprodução, legitimação e reforço da ordem social

prevalecente e da racionalidade, objetivos e condições de poder na qual ela (a ordem

social) está baseada, desenvolvendo, refinando e reproduzindo as ideologias de

grupos dominantes. (Alvesson, 1987)

Trataremos somente de ideologias que legitimam condições prevalecentes.

Pesquisas podem ser influenciadas por outras ideologias que buscam legitimar

mudanças radicais. Criticas também podem ser feitas a esse tipo de ideologia, mas

não é a isso que nos propomos, e portanto, esse tipo de ideologia não está contido na

definição descrita acima.

Na mesma linha, Mauricio Tragtenberg (1974) examina o surgimento e o

perecimento das teorias administrativas no tempo, conforme as determinações

econômico-sociais existentes. Para tanto, o autor aprecia inúmeras questões a fim de

conseguir um quadro explicativo da irrupção e predominância de certas teorias da

administração, num dado momento histórico, que reflitam os interesses das classes

dominantes. Daí que determinada teoria se transforma em teoria dominante e nessa

medida assume caráter ideológico.

Tragtenberg estuda as teorias da administração dinamicamente, como

representações intelectuais de momentos de desenvolvimento histórico-social e

explica sua transitoriedade e ambigüidade: ideológicas como falsa consciência da

realidade, ao mesmo tempo, operacionais, em nível técnico.

Em outras palavras, as categorias básicas da Teoria Geral da Administração

são vistas como históricas, uma vez que respondem a necessidades específicas do
sistema social.
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Assim, enquanto as teorias microindustriais de Taylor e Fayol responderam à

passagem da máquina a vapor à eletricidade e ao desenvolvimento de um método de

trabalho adequado a uma civilização em fase acumulativa de escassez e procura de

rendimento máximo; a Escola de Relações Humanas às circunstâncias sociais

criadas, sobretudo nos E.UA., pela concentração do capital, bem como, pelo

reconhecimento da capacidade de defesa econômica da classe operária por parte do

movimento sindical; a Estruturalista à administração do conflito; as novas tendências

refletirão os dilemas atuais.

Para Tragtenberg, o taylorismo aparece como ideologia da reprodução do

trabalho simples, da acumulação primitiva do capitalismo industrial, onde a ética da

classe dominante surge como a ética da eficiência, que a traduz. O taylorismo é a

tradução administrativa da lógica e dos interesses da burguesia, num momento dado

de seu desenvolvimento histórico.

Como ideologia, o taylorismo tende a dar autonomia à técnica, apresentando

o parcelamento do trabalho e a limitação do consumo das massas nos quadros da

reprodução simples do trabalho como categorias a-históricas, inerentes à natureza

humana.(Tragtenberg, 1974)

A Escola de Recursos Humanos, por sua vez, define-se como uma ideologia

manipulatória da empresa capitalista num determinado momento histórico de seu

desenvolvimento. Acentua a preferência do operário pelos grupos informais fora do

trabalho, quando, na realidade, o que ele quer, após o trabalho é ir para casa; é a sua

maior satisfação. Valoriza baratos símbolos de prestígio, quando o que o operário

procura é um maior salário. Procura acentuar a participação do operário no processo

decisório, quando a decisão já é tomada de cima, e por ele apenas reforçada. Vê os

conflitos da empresa na forma de desajustes individuais, quando atrás disso se

esconde a oposição de duas lógicas: a do empresário que procura maximizar lucros e

a do trabalhador que procura maximizar seu salário. (Tragtenberg, 1974)

A teoria das organizações também pode ser vista como um repositório

organizado de experiências, cuja herança cumulativa é uma condicionante das

consecutivas Escolas; assim, por exemplo, a persistência de aspectos tayloristas em

Elton Mayo e na Escola Estruturalista, e por que não, ainda hoje?
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o que se pode observar é que, independentemente da Escola vigente, a teoria

das organizações se fixou e ainda hoje tem como preocupação precípua aspectos do

funcionamento e da operação das organizações e de seus resultados, em detrimento

de conflitos, mudanças, tensões e contradições da sociedade e das organizações.

Altamente sistematizada, a teoria organizacional estabelece uma divisão de

trabalho que distingue o "saber comum" do "saber científico", os leigos dos

profissionais; estabelecendo, dessa forma, uma estratificação meritocrática que dá

aos ocupantes dos níveis mais altos o direito de se referirem à organização de forma
autoritária

Os gestores têm uma importante tarefa, ao não permitirem a emergência de

pensamentos negativos e ao agirem ideologicamente, de forma a legitimar os

objetivos predominantes, a prática corrente e as suas próprias posições. Essa atitude

pode ser acompanhada por uma retórica apropriada, por maneiras adequadas de se

definir a realidade, e por influência no processo de socialização etc. Os gestores

precisam, conseqüentemente, além do conhecimento tecnológico, qualificações

ideológicas para o seu desempenho. Eles próprios devem aceitar completamente

certos valores. Não deve haver, por exemplo, presidentes de empresas

automobilísticas que sejam contra o transporte privado e céticos quanto à tecnologia

avançada; que pensem que um emprego significativo seja mais importante do que

uma alta produtividade ou que sejam a favor do mesmo pagamento para todos. O

seguimento de uma ideologia implica a submissão do indivíduo a um certo contexto

social, assim como sua qualificação para isso.

A ideologia dos administradores está ligada à condução dos negócios e da

gestão. Essas ideologias são sustentadas por líderes de negócios, outros gerentes (de

níveis mais baixos e intermediários) e por outros grupos que se identificam com essa

categoria e com a perspectiva da administração - empregados assalariados,
estudantes de administração, consultores etc.

Como no caso de muitas outras ideologias, as da administração podem ser

relacionadas ao conjunto de problemas gerais de ordem social. Preservar e legitimar

a ordem social vigente é um problema central de toda comunidade e toda

organização - ou mais precisamente, dos indivíduos que dela se aproveitam.
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Seja vista como conhecimento instrumental ou como visão de mundo, a

teoria organizacional, identificada com a ideologia administrativa, reflete o poder de

uma elite tecnoburocrática e dessa forma, pode ser entendida como uma ideologia
do poder.

Para Maurício Tragtenberg:

"A Teoria Geral da Administração é ideológica, na medida em que traz em si

.a ambigüidade básica do processo ideológico, que consiste no seguinte: vincula-se

ela às determinações sociais reais, enquanto técnica (de trabalho industrial,

administrativo, comercial) por mediação do trabalho; e afasta-se dessas

determinações sociais reais, compondo-se num universo sistemático organizado,

refletindo deformadamente o real, enquanto ideologia. "( Tragtenberg, 1974, p.89).
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A ideologia administrativa

Os valores que caracterizam a ordem capitalista vigente e os extratos
dominantes das organizações são os seguintes:

• O crescimento econômico é tido como o principal objetivo da sociedade e dos
negócios.

• O desenvolvimento tecnológico é considerado extremamente positivo e é visto

como um medidor decisivo do progresso.

• Os valores econômicos estão de acordo com o critério da racionalidade
predominante.

• Relações sociais hierárquicas são manifestas na forma de distinção entre líderes e

liderados, e uma distribuição desigual de privilégios é considerada natural.

Esses valores, que compreendem a base da ideologia dos administradores,

são reproduzidos de modo irrefletido em grande parte da teoria organizacional.

Em comum com outras ideologias, as administrativas são importantes para

sustentar a ordem social. Elas legitimam o poder vigente e privilegiam condições

como princípios gerais para a organização econômica da sociedade. Mais

especificamente, elas têm uma função de apoio às pessoas que se identificam com
essa ideologia.

Ao formular a alienação do homem no trabalho e na organização como sendo

de caráter técnico-administrativo e não como um problema que realmente é para os

trabalhadores envolvidos, a teoria organizacional está cumprindo o seu papel

instrumental. Sendo parcial ao representar a perspectiva administrativa, isto é, os

interesses dos gestores, e negando as condições problemáticas que não estão de

acordo com esses interesses, a racionalidade é apresentada como dada, óbvia e sem

problemas para as partes interessadas e dominantes.
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Alvesson (1987) descreve alguns elementos centrais na ideologia

administrativa, que se relacionam entre si e que podem formar várias configurações,

quando expressos em diferentes contextos.

Os elementos básicos das ideologias administrativas podem ser divididos em

três categorias:

• O "fundamento" ou a ordem racional na qual as atividades de negócios estão

baseadas.

• O poder organizacional ou a estrutura hierárquica na qual a função administrativa

e os líderes de negócios, como uma classe, estão baseados.

• A integração social de vários interesses e formas para a satisfação de necessidades

que a ordem permite e nas quais está baseada.

A primeira categoria está relacionada com a racionalidade básica, a segunda

com a legitimação de uma hierarquia existente (de uma estrutura de classes) e a

terceira com a satisfação de necessidades. Esses três aspectos são interligados e são

normalmente expressos em combinações, mas para fins de análise, podem, segundo

o autor, ser discriminados nesse estudo.

No primeiro aspecto - a racionalidade básica que distingue a ordem

econômica - há, entre outros, dois tipos de ideologias, ou melhor, fundamentos para

ideologias.a racionalidade tecnológica e a recente economia capitalista.
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A racionalidade tecnológica visa à máxima exploração da natureza. Mais do

que gerar crescentes beneficios econômicos, uma tecnologia avançada é vista como

uma boa coisa por si só. Questões políticas são redefinidas como problemas

científicos e tecnológicos, dessa forma, a tecnologia e a ciência podem ser vistas

como ideologia (referência a Habermas). A fim de que a produção em massa

continue ininterruptamente, o controle social é necessário: a força de trabalho deve

ser disciplinada de acordo com o ideal de produtividade e as necessidades devem

.estar subordinadas aos princípios do consumo de massa.

A ideologia da recente economia capitalista expressa um ideal de como o

sistema econômico funciona. Ao invés de se referir a essa ideologia como capitalista,

o que traz conotações políticas, é preferível designá-la por pós-industrial. Essa

ideologia está ligada aos bons lados do fenômeno, como livre iniciativa, os

imperativos do mercado, a propriedade privada etc.

Harmônicas e amplamente acatadas, as ideologias da racionalidade

tecnológica e da recente economia capitalista fizeram com que os seguintes

valores se tornassem dominantes e dificilmente questionados: crescimento

econômico; prioridade para investimento e desenvolvimento de tecnologia avancada;

vantagens da produção em grande escala; produção em massa e consumo de massa

como fontes primárias para a resolução de problemas sociais.

Quanto aos elementos ideológicos ligados à legitimação da estrutura de

poder e à hierarquia nas organizações (a segunda categoria), podemos falar em 3,

entre outras ideologias: a tecnocrâtica; a administrativista ( managerialism) e a

elitista.

Essas ideologias legitimam a posição e os privilégios da administração em

organizações e em comunidades.
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A ideologia tecnocrática vê a direção das organizações como uma função

neutra - as modernas tecnologias e as estruturas socias das organizações, bem como

o seu ambiente geram imperativos claros, os quais a direção deve seguir, da melhor

maneira que puder. As ações da administração e os seus resultados são, pois,

encarados como determinados por circunstâncias e restrições externas. Os

administradores são vistos como especialistas técnicos que têm uma influência e

uma responsabilidade limitadas.

A ideologia administrativista dá uma grande ênfase à função administrativa,

que é vista como claramente diferenciada do resto do trabalho da organização e é

tida como igualmente importante ou mais importante do que a organização na sua

totalidade, ou seja, mais importante do que o trabalho feito por 95 - 99% das pessoas

que não pertencem à administração.

A administração como uma função à parte foi estabelecida com e pelo

taylorismo. Separando o pensamento, o planejamento e o desenho do trabalho como

tarefas exclusivas da administração, das de implementação de tarefas controladas de

cima, que ficaram para os trabalhadores, foi criada uma função administrativa

separada. Nessa lógica, a produção se tomaria impossível sem as funções de

coordenação e de desenho da administração.

A administração empresarial, como uma função de alguma importância é,

portanto um fenômeno de origem relativamente recente. Devemos ter isso em mente,

quando consideramos a ideologia administrativista e o fato de que a função

administrativa tomou-se institucionalizada. Hoje essa ideologia é muito mais

detalhada do que no período imediatamente após o estabelecimento do taylorismo.

Se comparada com a ideologia tecnocrâtica, a administrativista dá uma

importância e um alcance à ação da administração muito maiores. De acordo com a

segunda, a administração é uma arte difícil, ultrapassando de longe, as demandas

feitas pela função tecnocrática, o que significa, sem dúvidas, um impulso à profissão.

Por outro lado, porém, a ideologia administrativista fica vulnerável a críticas por

apresentar a área sob responsabilidade da administração de maneira tão vasta.
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A ideologia elitista enfatiza as raras qualidades e qualificações que

distinguem um bom executivo e as dificeis exigências que as suas tarefas lhe

impõem. São as competências únicas dos líderes corporativos que legitimam sua

posição, poder, status e privilégios. Essas competências podem ser de vários tipos _

diferentes idéias do que seja um bom líder variam de tempos em tempos,

dependendo do mercado e dos tipos de organização vigentes.

Uma educação avançada, que inclua experiências no exterior e estudos em

institutos internacionais de administração, além de treinamentos específicos que

levem ao alcance de um cargo de direção são qualificações normalmente

significativas. Outro tipo de qualificação é de natureza psicológica - os líderes

organizacionais têm qualidades pessoais especiais que os fazem mais "holísticos" em

seus pensamentos; têm força de vontade e capacidade de trazer "o melhor" de seus

subordinados ou são simplesmente mais "carismáticos" do que as pessoas em geral,

tudo isso de acordo com a ideologia elitista.

Naturalmente essa ideologia elitista é comumente apresentada

simultaneamente com a ideologia adminístratívista, porém, as duas não estão

necessariamente ligadas e podem ser expressas independentemente uma da outra.

A tereceira categoria que diz respeito a interesses e necessidades contém as
seguintes ideologias:

• Harmonia entre a liderança organizacional e a psicologia dos empregados.

• A ideologia do conflito harmonioso.

• A ideologia do otimismo, no que diz respeito ao futuro.

• A organização como um instrumento das satisfações e necessidades.
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A ideologia da harmonia entre as demandas da administração e a psicologia

dos empregados é baseada na idéia de que é possível uma completa integração entre

ambos. Liderança democrática, administração voltada para o indivíduo e para o

grupo, motivação intrínseca, envolvimento, desenvolvimento pessoal, auto-

realização etc são conceitos-chave que focam a harmonia entre aquilo que a

administração e os empregados colocam como demandas e performance de trabalho.

Várias teorias são expressão dessa ideologia que tende a afirmar que todas as formas

de alienação em atividades controladas por administradores progressivos e modernos

estão desaparecendo ou pelo menos, começaram a desaparecer.

A ideologia do conflito harmonioso afirma que as controvérsias e os

conflitos que ocorrem não raramente nas organizações têm um caráter restrito e são

além de tudo, normalmente construtivos e frutíferos. Se comparada a uma situação

de consenso quanto a todos os objetivos e meios, o conflito organizacional, quando

bem administrado, é potencialmente frutífero, por que pode ser estimulante, facilitar

a auto-crítica e trilhar caminhos para inovações. Em outras palavras, os conflitos são

fucionais e podem mesmo ser encorajados pela administração. Tanto pouco conflito,

como muito conflito são maus sinais, de acordo com essa ideologia.

A ideologia do otimismo quanto ao futuro considera, como o próprio nome

diz, que o que nos espera significa, ou pelo menos, se os passos certos forem dados,

deveria significar, melhoramentos. Há uma associação implícita de que

desenvolvimento e mudança implicam aperfeiçoamento. Os princípios da moderna

gestão são sempre mais inteligentes, mais racionais, avançados, psicologicamente

corretos e louváveis do que métodos previamente praticados. Os empregados são

tratados de acordo com princípios psicológicos e não mais por administradores

tayloristas e burocráticos. Novas tecnologias liberam os empregados de trabalho

rotineiros, oferecendo no lugar tarefas variadas, excitantes e desafiadoras. Mudanças

crescentes no mundo empresarial demandam novas formas de organização mais

flexíveis e descentralizadas. Possíveis condições problemáticas, sujeitas a crítica, no

que diz respeito à prática empresarial, são encaradas nessa ideologia como históricas

ou temporárias, próximas do desaparecimento num futuro promissor.
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A organização como fonte de satisfação de necessidades é o que é expresso

em "slogans" como "Hoescht - química a serviço do povo" (este é um bom exemplo

de ideologia - como interesses setoriais são apresentados como interesses gerais). Os

objetivos reais da organização e as medidas tomadas por administradores e por

outros líderes são, pois, vistas como instrumental em relação às necessidades e

desejos de algum grupo legítimo. Em outras palavras, os princípios sobre os quais a

organização está estruturada e opera são supostamente baseados numa racionalidade

cujo guia são as necessidades da comunidade.

O autor nos lembra que se quisermos entender as ideologias num certo

contexto social e prático, não devemos vê-las como prontas mas sim como processos

sociais contínuos. E é dentro dessa lógica, que podemos ver os elementos

ideológicos até agora apresentados, assumir diferentes formas e ter significados

variados e diversas conseqüências, tudo dependendo do contexto.
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Esperamos ter convencido o leitor da nossa hipótese - a incompatibilidade da

vivência do lazer nas organizações, cuja prática é legitimada por uma teoria

organizacional de caráter ideológico.

Acreditamos, porém, que não devemos nos resignar a essa constatação, mas

pelo contrário, tentar vislumbrar organizações nas quais o lazer possa vir a ser

vivenciado.

E é com esse intuito que nos colocamos algumas questões - como devem se

configurar as organizações? Quais devem ser os atributos do trabalho nelas

realizado? Qual a concepção que se deve ter do ser humano?

Tentaremos, em nossa conclusão, esboçar algumas respostas a essas questões,

deixando bem claro o seu caráter incipiente e por isso mesmo covidativo a uma

posterior investigação mais profunda.

o ser humano, acima da diversidade das disciplinas que o estudam, é único,

tanto enquanto espécie, como enquanto indivíduo. Apesar de o saber ter sido

fragmentado em partes distintas - biologia, psicologia, psicologia social, psicanálise,

sociologia etc, quando se observa o homem, ele aparece como um todo cujos

diferentes elementos estão intimamente interligados. Ser fundamentalmente

biopsicossocial, o homem aparece também profundamente ligado à natureza e à

cultura que o envolve e que ele transforma. Baseado nessa afirmação, toma-se

evidente que todo reducionismo, quer seja de ordem biológica, psicológica ou

sociológica, não tem nenhum sentido. Todo o saber que se pode acumular sobre um

aspecto da vida humana não pode servir para explicar os outros aspectos. Só uma

concepção unitária pode fazê-lo, mesmo sabendo que essa representação

permanecerá sempre imperfeita e inacabada. No entanto, numerosos são os que,

ainda hoje, vêem o ser humano em esquemas redutores e que freqüentemente têm a

impressão simplória de ter lhe ter captado a essência. A realidade humana que

encontramos nas organizações não poderá ser jamais reduzida a tais esquemas. Só

uma concepção que procure apreender o ser humano na sua totalidade pode dele se

aproximar sem, contudo, jamais o esgotar completamente. (Chanlat, 1993)
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Só O conjunto interdisciplinar de abordagens poderá delinear uma imagem

menos parcelada do indivíduo na organização, porque somente cruzando e

multiplicando os diferentes níveis é que se poderá interpretar a realidade observada,

buscando reconstruí-la em sua integralidade. (Chanlat, 1993)

É chegado o momento para se tentar fundar uma verdadeira antropologia da

organização que, restituindo sua unidade e sua especificidade ao ser humano,

destaque também as dimensões fundamentais e os diversos níveis de análise. O

termo antropologia é aqui tomado em seu sentido etimológico. Parte-se da idéia de

que existe um mundo próprio do homem e que o estudo deste universo singular

constitui o objeto privilegiado da ciência do humano que é a antropologia. Essa

antropologia a ser criada no campo organizacional deve reagrupar o conjunto de

conhecimentos existentes sobre o ser humano. Apoiando-se sobre essa massa de

conhecimento, deveríamos perceber melhor a experiência humana exatamente como

ela é vivenciada no universo organizacional. (Chanlat, 1993)

Reunir o que estava até agora separado, colocar em evidência as dimensões

esquecidas - a cognitiva e a da linguagem, a espaço-temporal, a psíquica e a afetiva,

a simbólica, a da alteridade, a psicopatológica - reafirmar o papel do indivíduo, da

experiência, do simbólico nas organizações e ao mesmo tempo, restituí-los ao seu

quadro sócio-histórico, é a ambição dessa antropologia das organizações que se

procura construir. Unidade e interdisciplinaridade ao mesmo tempo. (Chanlat, 1993)

Consideramos até o momento a concepção que se deve ter do indivíduo, a

fim de tornar compreensível a experiência humana e captar a sua complexidade e

riqueza, possibilitando, dessa forma, a fruição do lazer nas organizações.

Descreveremos agora alguns atributos organizacionais igualmente propiciadores da
vivência do lazer nas organizações.
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o fato de que o local de trabalho se tomou a principal instituição da

sociedade, substituindo, em grande extensão, a família, o local de devoção e a

comunidade é indiscutível. A par disso, o tipo de organização em que as pessoas

querem estar é aquele que dá importância ao autodesenvolvimento, à qualidade dos

relacionamentos, às atividades significativas e ao esforço cooperativo. A pessoa

interiormente realizada é criativa, independente e auto-suficiente. Seus objetivos

centrais são metas pessoais, valores internos, e a criação de um estilo de vida

distinto. (Harman & Hormann, 1990). Fica bastante evidente que esses atributos

facilitam o usufruto do lazer nas organizações, uma vez que propiciam a auto-

realização, a auto-estima, a busca de satisfação, bem-estar e prazer.

Acreditamos ainda que as organizações que têm mais chances de promover a

auto-expressão, a auto-realização e a criatividade, propiciando conseqüentemente o

lazer, são aquelas que possuem as seguintes características: a tomada de decisões se

difunde por toda a organização; ênfase sobre a dependência mútua e sobre a

cooperação baseada na confiança e na competência técnica; ampliação e inter-

relacionamento das tarefas, a fim de realçar a preocupação com o todo;

descentralização da responsabilidade e da informação; valorização do

relacionamento interpessoal.

Deve-se estimular dentro do ambiente organizacional um tipo de

relacionamento interpessoal que transmita aos indivíduos segurança, para que se

sintam à vontade para serem autênticos, para que não se preocupem com possíveis

erros, para que haja uma confiança mútua, no sentido de que todos sejam

considerados como pessoas completas, dignas e sinceras, independentemente das

características individuais e das qualidades profissionais ou de formação. Em outras

palavras, as pessoas devem se sentir confortáveis para serem dentro da empresa,

exatamente como elas são (Motta, 1994). Dessa forma, as pessoas estariam mais

livres para criar, para se auto-conhecer e para a busca do prazer, aproximando-se,

portanto, do lazer.
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A transformação de trabalho em prazer é a idéia central na utopia socialista

de Fourier: O autor insiste, porém, em que essa transformação requer uma completa

mudança nas instituições sociais: distribuição do produto social de acordo com a

necessidade, atribuição de funções de acordo com as faculdades e inclinações

individuais, constante mutação de funções, períodos curtos de trabalho etc.

(Marcuse, 1973). O que está em consonância com o que acabamos de descrever em

parágrafo precedente.

E se a evolução da tecnologia liberasse o homem do trabalho alienado, sendo

esse substituído pela máquina, num contexto onde não reinasse o critério da

racionalidade teconológica e econômica? Restaria nas organizações o trabalho

criativo, não alienado, comparado com o jogo. A teoria das organizações teria, então,

como objeto, a organização lúdica, transformada pela desalienação do trabalho.

(Drago, 1992). Acreditamos que essa organização lúdica se aproxime do ideal de

fruição do lazer nas organizações.

Por fim, cremos que as áreas gratuitas do prazer - experiências psíquicas,

religiosas, místicas, estéticas e corporais - para além do controle institucional,

podem eventualmente desenvolver a noção de que outras formas de organização são

possíveis. (Alves, 1987). Organizações nas quais seja mais viável se viver o lazer.



80

Primeira parte:

· Bernhoeft, R (1993) - Trabalho e desfrute, o equilíbrio fundamental- Mercado
Global n.90, p.14-19, 2.trim.

· Bosi, E. (1973) - Cultura de massa e cultura popular -Ielturas operárias - 2.ed. _
Petrópolis: Vozes

· Braverman, H. (1977) - Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho
no século XX - RJ.: Zahar

· Cacêres, B. (1973) - Loisir et travail du Moyen-Âge a nos jours= Paris: Seuil

· Camargo, L.O.L. (1986) - O que é lazer? - S.P.: Brasiliense

· Camargo, L.o.L (1993) - O lazer é um perigo. Revista Veja; S.P., p.7-1O, 30 de
junho

· Carvalho, L.1. & Oliveira, N C. (1980) - Orientação e normas para apresentação
de dissertação de mestrado e tese de doutorado na EPGE, junho

· Dumazedier, J. (1973) - Lazer e cultura popular - S.P.: Perspectiva

· Dumazedier, 1. (1979) - Sociologia empírica do lazer - S.P.: Perspectiva

· Dumazedier, J. (1980) - Valores e conteúdos culturais do lazer - S.P.: Sesc

· Dumazedier, J. (1992) - Le temps libre, cet inconnu. Futuribles, França, p.227-237,
mai./juin.

· Eco, U. (1982) - Como sefaz uma tese em ciências humanas - 2.ed. - Lisboa:
Presença

· Felicidade é sinônimo de produtividade. Revista Exame, S.P., p. 88-95, 8 de junho
de 1994.

· Forjaz, Me. (1988) - Lazer e consumo cultural das elites. Revista brasileira de
ciências sociais, v.3, n.6, p. 99-113, fev.

· Friedmann, G. (1972) - O trabalho em migalhas: especialização e Jazeres - S.P.:
Perspectiva

· Friedmann, G. & Naville, P. (orgs.) (1973) - Tratado de sociologia do trabalho-
S.P.: Cultrix, USP



81

· Fromm, E. (1977) - Ter ou ser? - R.J.: Zahar

· Gaelzer, L. (1979) -Lazer: bênção ou maldição? - Porto Alegre:. Sulina

· Gelpi, E. (1983) - Lazer e educação permanente: tempos, espaços, políticas e
atividJules de educação permanente e do lazer - S.P.: Sesc

· Gershuny, J. (1991) - Allons nous manquer de temps ? Futuribles, França, p.3-18,
juil./aoftt.

· Gershuny, J. (1992) - La répartition du temps dans les sociétés post-industrielles.
Futuribles; França, p.215-226, mai./juin.

· Goldenstein, G.T.(1991) - Lazer operário e consumo cultural na São Paulo dos anos
80. Revista de Administração de Empresas, S.P., v.31, n.3, p.13-35, jul./set.

· Gorz, A. (1982) -Aâeus ao proletariado: para além do socialismo - R.J.: Forense
Universitária

· Grazia, S. (1972) - Oftime, work and leisure - Londres: Paladin

· Haar, M. (1975) - Profil d'une oeuvre -Phomme unidimensionnel- Paris: Haitier,

· Lafargue, P. (1977) - O direito àpreguiça e outros textos - Lisboa: Editorial Ltda.,

· Lanfant, M.F. (1972) - Les théories du loisir: sociologie du toisir et idéologies-
Paris: Presses Universitaires

· Magnani, J.G.c. (1984) - Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade-
S.P.: Brasiliense

· Marcellino, N.C (1990) - Lazer e educação - 2.ed. - Campinas: Papirus

· Marcuse, H. (1968) - Eros e civilização - R.J.: Zahar

· Marcuse, H. (1973) - Ideologia da sociedade industrial- 4.ed. - R.J.: Zahar

· Mills, W. (1976) -A nova classe média - 2.ed. - R.J.:. Zahar

· Parker, S. (1978) -A sociologia do lazer - R.J.: Zahar

· Requixa, R. (1980) - Sugestão de diretrizes para uma política nacional de lazer -
S.P.: Sesc

· Riesman, D. (1971) -A multidão solitária - S.P.: Perspectiva

· Ruiz, R.O. (1992) -Eljuego infantily la construcciõn social dei conocimiemo=
Sevilla: Ediciones Alfar



82

· Sue, R. (1980) - Le loisir - Paris: Presses Universitaires de France

· Sue, R. (1991) - Contribution a une sociologie historique du loisir. Cahiers
intemationaux de sociologie, França, v.Xfll, p. 273-299, juil./dec. Nouvelle
Série.

· Thompson, E.P.S. (1991) - O tempo, a disciplina de trabalho e o capitalismo
In:Tomaz Tadeu da (org.) - Trabalho, educação e prática social-por uma teoria
da formação humana - Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda, p.44-93 .

. . Torres, J.C.O. (1968) - Lazer e cultura - Petrópolis: Vozes

· Veblen, T. (1965) -A teoria da classe ociosa: um estudo econômico das
instituições - S.P.: Pioneira

· Weil, S. (1979) -A condição operária e outros estudos sobre a opressão - R.J.: Paz
e Terra

Segunda parte:

· Alves, R. (1987) -A gestação dofuturo - 2.ed. - Campinas.: Papiros

..Alvesson, M. (1987) - Organization theory and technocratic consciousness:
rationality, ideology, and quality ofwork - Berlim, N.Y.: de Gruyter

· Arendt, H. (1993) -A condição humana - 6.ed - R.J.: Forense Universitária

· Argyris, C. (1969) - Personalidade e organização: o conflito entre o sistema e o
indivíduo - R.J.: USAID

· Argyris, C. (1975) -A integração indivíduo-organização - S.P.: Atlas

· Bernardo, J. (1977) -Marx critico de Marx, vol.1 - Porto: Afrontamento

· Bertero, C.O. (1975) - Influências sociológicas em teoria organizacional. Revista de
Administração de Empresas (R.A.E.), R.J., v.15, n.6, p.27-37, nov./dez.

· Bertero, C.O. (1981) - Tipologias e teoria organizacional. R.A.E., R.J., v.21, n.1,
p.31-38,jan./mar.

Bertero, C.O. (1992) - Teoria da organização e sociedades subdesenvolvidas.
R.A.E., S.P., v.32, n.3, p.14-28,jul./ago.

· Blauner, R. (1973) - Alienation andfreedom: the factory worker and his industry-
Chigago: The University of Chicago Press



83

· Bruno, L. (1989) - Acerca do indivíduo, da prática e da consciência da prática.
Educação e Sociedade, S.P., v.lO, n.33, p.7-26, ago

· Carvalho, AM.A (1981) -Interação social e brinquedo - apresentado na mesa
redonda "Desenho e brinquedo", na XI Reunião anual da Sociedade de
Psicologia de Ribeirão Preto, outubro

· Carvalho, AM.A (1989) - Brincar juntos efunção da interação entre crianças in
C.Ades (org.) - Etologia de animais e de homens - S.P.: EdiconlEdusp, p.199-21O

· Chanlat, J.F. (coord.) (1993) - O indivíduo na organização: dimensões esquecidas
- v. le2 - S.P.: Atlas

· Colbari, A (1995) - Ética do trabalho - S.P.: Letras & Letras/Ed.da FCAAlUFES,.

Dejours, C. (1994) - Psicodinãmic« do trabalho: contribuição da Escola
Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho - S.P.: Atlas

Drago, P.A (1992) - Teoria crítica e teoria das organizações. Revista de
Administração de Empresas, S.P., v.32, n.2, p.58-64, abr./jun.

· Harman, W. & Hormann J. (1990) - O trabalho criativo: o papel construtivo dos
negócios numa sociedade em transformação - S.P.: Cultrix

· Huizinga, J. (1980) -Homo ludens: ojogo como elemento da cultura - 2.ed. - S.P.:
, Perspectiva

· Lasch, C. (1983) - A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de
. esperanças em declínio - R.J.: Imago

· Lasch, C. (1987) - O minimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis - 4.ed.
- S.P.: Brasiliense

· Morgan, G. (1986) - lmages of organization - Newbury Park, Calif.: Sage
Publications,

· Motta, F.C.P. (1986a) - Organização e poder: empresa, estado e escola - S.P.:
Atlas,

Motta, F.C.P. (1986b) - Teoria das organizações: evolução e critica - S.P.:
Pioneira,

· Motta, F.C.P. (1992) - As empresas e a transmissão da ideologia. Revista de
Administração de Empresas, S.P., v.32, n.5, p.38-47, nov./dez.

Motta, F.C.P. (1993)e revisitado por Isabella F.F. Gouveia de Vasconcelos e
Thomaz Wood Jr. - Controle social nas organizações. Revista de Administração
de Empresas, S.P., v.33, n.5, p.68-87, set./out.



84

· Motta, F.C.P. (1994) - A associação contra a hierarquia. Revista de Administração
de Empresas, S.P., v.34, n.l, jan./fev.

· Pagês, M.et al. (1987) - O poder das organizações: a dominação das
multinacionais sobre os indivíduos - S.P.: Atlas .

· Tragtenberg, M. (1971) - A teoria geral da administração é uma ideologia? Revista
de Administração de Empresas, R.J., v.lI, n.4, p.7-21, out.ldez.

· Tragtenberg, M. (1974) - Burocracia e ideologia - S.P.: Ática

· Tragtenberg, M. (1979) - A delinqüência acadêmica: o poder sem saber e o saber
sem poder= S.P.: Rumo


