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Os apologistas do trabalho – Na glorificação do “trabalho”, nas incansáveis referências à
“bênção do trabalho”, vejo a mesma idéia oculta que há no louvor às ações impessoais e de
utilidade geral: a do temor ante o que seja individual. No fundo sente-se agora, à visão do
trabalho – entendendo por isso a dura laboriosidade desde a manhã até a noite –, que semelhante trabalho é a melhor polícia, que ele detém as rédeas de cada um e sabe impedir o desenvolvimento da razão, dos anseios, do gosto pela independência. Pois ele despende muita
energia nervosa, subtraindo-a à reflexão, à ruminação, aos sonhos, às preocupações, ao amor
e ao ódio; ele coloca diante da vista um pequeno objetivo e garante satisfações regulares e fáceis. Assim, terá mais segurança uma sociedade em que se trabalha duramente: e hoje se adora a segurança como a divindade suprema. – E então! Que horror! Precisamente o “trabalhador” tornou-se um perigo! Pululam os “indivíduos perigosos”! E por trás deles o perigo maior
– o indivíduo!
Friedrich Nietzsche

O homem determinado, por todo o lado avalia as coisas e os homens como objetos. Aquilo
que assim é avaliado transforma-se em mercadoria. Tudo está em constante alteração devido
a novas requisições [...] o homem [comercial] movimenta-se dentro do meio das transações
comerciais e das “trocas”. O homem auto-assertivo, vive arriscando a sua vontade. Ele vive
essencialmente arriscando a sua natureza [Wesen] por entre as flutuações do dinheiro e da cotação dos valores. Enquanto comerciante e intermediário a tempo inteiro, o homem é o “mercador”. Ele pesa e mede constantemente, mas não conhece realmente o autêntico peso das
coisas. Nem sequer sabe alguma vez o que em si próprio é verdadeiramente preponderante e
tem peso.
Martin Heidegger
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Resumo
Durante boa parte dos dois últimos séculos o relacionamento entre o sentido que uma pessoa
dava de si mesma, sua identidade, e o trabalho pago que ela desempenhava durante a vida era
fonte de relativa estabilidade e segurança. Trabalho e identidade arranjaram-se como duas
realidades intrinsecamente relacionadas. Contudo, nas últimas décadas tornou-se comum a
crença de que chegamos a seu fim. De acordo com essa perspectiva, o trabalho teria perdido
sua centralidade no processo de constituição da identidade. Ao mesmo tempo, existem crenças que defendem o inverso, de que ele continua central. Nosso objetivo neste estudo foi recolocar o debate sobre a centralidade ou o fim do trabalho à luz de uma outra perspectiva. Buscamos identificar quais as razões de o trabalho ter sido associado à identidade e o que vem
ocorrendo quando essa associação tornou-se problemática. Para reconstruir esse trajeto, em
primeiro lugar definimos, analiticamente, como ontologia do trabalho a sua forte associação
com a identidade. Em seguida, usando de uma argumentação baseada no pragmatismo, demonstramos que tal ontologia dependeu, para sua emergência, primeiro de um arranjo institucional em que o trabalho se firmou como central do ponto de vista econômico, moral, ideológico, filosófico e contratual e, segundo, das principais crenças do projeto moderno de construção da identidade, no qual está se constrói em referência a algo extrínseco, por exemplo, o
trabalho. Em um terceiro momento mostramos que a ontologia do trabalho foi submetida a um
forte questionamento na segunda metade do século vinte, processo ao qual muitos denominam,
erroneamente, de morte do trabalho. Como conseqüência, mostramos que é a ambigüidade
que caracteriza a relação com o trabalho hoje. Ela é causada pela coexistência de vários ethos,
cada um dos quais reservando para si uma definição específica sobre o valor e sentido do trabalho na definição da identidade. Cabe aos indivíduos, privadamente, definirem o va lor que o
trabalho tem no conjunto formado por outras fontes agora disponíveis de expressão de suas
identidades. Mostramos, por fim, que essa ambigüidade provoca um estado de insegurança
ontológica na experiência atual com o trabalho, realçando a necessidade de respostas para
lidar com a situação. Concluímos este estudo com uma apreciação crítica sobre os limites e
potencialidades dessas respostas.
Palavras-chave: identidade; trabalho; significado do trabalho; psicologia do trabalho; autoconceito; modernidade; pós- modernidade.
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Abstract
For a large portion of the past two centuries, the relationship between the sense a person assigned herself, her identity and the paid labor she did throughout her life was a source of relative stability and security. Work and identity were two intrinsically related realities. In the
past few decades, however, a generalized belief has set in that this has come to an end. According to this perspective, work has lost its centrality in the identity constitution process. At
the same time, beliefs exist to the contrary, that is, that work is still central. Our goal in this
study was to relocate the debate on the centrality of work or its end, in the light of a different
perspective. We sought to identify why work became associated with identity and what has
been taking place since this association became problematic. To rebuild this path, we first
perform an analytical definition of the ontology of work as its strong association with identity.
Then, using an argument based on pragmatism, we show that the emergence of this ontology
relied first on an institutional arrangement where work established itself as central from the
economic, moral, ideological, philosophical and contractual perspectives and, second, on the
main beliefs of the modern identity construction project, where identity is constructed in reference to something extrinsic, such as work, for example. We then proceed to show that the
ontology of work endured strong questioning in the second half of the 20th Century, a process
many mistakenly call the death of work. As a consequence we show that ambiguity is the
main characteristic of the relationship with work today. It is caused by several coexisting
ethos, each which retains a specific definition of the worth and sense of work in defining identity. It befalls individuals to privately define the worth of work among the set of other currently available sources for expressing their identities. Finally, we show that this ambiguity
brings about a sense of ontological insecurity in today’s work experience, stressing the need
for answers to deal with the situation. We conclude the study with a critical appraisal of the
limitations and potentiality of such answers.
Keywords: identity; work; meaning of work; psychology of work; self-conception; modernity;
post-modernity.
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Capítulo 1
Introdução
Da centralidade à ambigüidade do trabalho
(ou da fragmentação e privatização do trabalho na atualidade)

O trabalho é um termo que se presta a inúmeras interpretações e um dos motivos é a pluralidade de dimensões da vida humana que ele abarca. Pode ser definido em termos políticos,
econômicos, sociais, morais, ideológicos, psicológicos e filosóficos. A escolha por um desses
vieses pertence ao analista. Não obstante, o fato de sua descrição incluir uma tal amplitude é
motivo o suficiente para admitirmos sua complexidade semântica. Vejamos alguns exemplos
das variações interpretativas a que o trabalho se presta na atualidade.
No campo político, a dimensão sócio-econômica do trabalho parece ser a mais evidente. Visto como sinônimo de emprego, nesse caso há uma preocupação, legítima ou meramente
populista, com o aumento do número de empregos para se garantir inserção social, sobrevivência e, no extremo, dignidade humana a todos. Quer dizer, nessa perspectiva o trabalho é
pautado pelas idéias de direito e dever públicos. É um bem que precisa ser distribuído. Na
prática, em sociedades burguesas o principal meio de acesso à renda ocorre pelo trabalho; por
esse motivo, parece lógica e justificada a preocupação em distribuí- lo e em garantir que todas
as pessoas capazes de trabalhar possam fazê-lo.
Do ponto de vista dos analistas sociais e dos formuladores de políticas públicas, esta
apreensão do trabalho é normalmente acompanha de estudos estatísticos e quantitativos, por
meio dos quais o trabalho é uma variável cuja distrib uição, oscilação e comportamento podem
ser compreendidos à luz de sua imbricação com outras variáveis como renda, educação, gênero, localização e assim por diante.
No campo das ciência sociais as abordagens ao trabalho variam enormemente. Particularmente no caso da sociologia industrial ou, mais recentemente, sociologia do trabalho, as
abordagens parecem estar polarizadas entre dois extremos: um que insiste na validade de modelos explicativos tradicionais, especialmente os de inspiração marxista, e outro que abraçou
as teses sobre o fim do trabalho. Assim, os estudos da sociologia ora se aproximam de instrumentos a serviço da prática de gerenciamento de recursos humanos, ora se coadunam com
investigações pseudo-críticas ou então anacrônicas sobre as formas de produção e exploração.
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Em relação à psicologia, podemos encontrar várias teorias acerca do sentido e do valor
do trabalho. Uma é a que valoriza a questão do sentido: como qualquer outra atividade humana, o trabalho deve ser interpretado, deve ter um significado, um valor simbólico para aquele
que o realiza. Esse sentido ou valor é ao mesmo tempo uma construção social e individual: de
um lado, temos a sociedade, suas instituições, cultura e práticas; de outro, ind ivíduos que, em
contato com elas, interpretam sua experiência, constroem sua subjetividade e também sua
identidade. O eu é concebido como a auto-consciência que o indivíduo tem de si mesmo em
seu contato consigo mesmo e com os outros. Na prática, é o eu que, dentro de um enquadramento sócio-cultural específico, determina o valor, o sentido ou a importância do trabalho no
repertório do indivíduo. Nessa perspectiva, o estudo do trabalho é feito usando-se amplamente
instrumentais metodológicos interpretativistas, do tipo etnográfico, ground theory, entrevistas,
estudos de caso e outras técnicas compreensivas sensíveis às construções de sentido feita pelos indivíduos em sua vivência empírica e singular com o trabalho.
No entanto, diferentemente dessa perspectiva compreensiva na concepção de trabalho,
há uma outra linha dentro da psicologia que o concebe de forma bem distinta. A tradição do
movimento das relações humanas em terra de empresa, cujas raízes remontam aos estudos de
Elton Mayo, associada à matriz positivista do país em que ela cresceu, os Estados Unidos,
fomentaram os primeiros estudos em psicologia industrial, que logo depois se tornou psicologia organizacional e então psicologia do trabalho. Apesar das variações e matizes dentro dessa
linha, parece tomada por certa a premissa de que a relação indivíduo-organização-trabalho
pode ser melhorada, aprimorada ou incrementada.
Ou seja, na perspectiva em questão valoriza-se menos a dimensão subjetiva e interpretativista da relação com o trabalho do que sua dimensão instrumental, ao menos em parte
comprometida com os ideais de eficiência, produtividade, resultado e performance presentes
no universo gerencial. Essa é ainda uma linha que costumeiramente recorre a métodos experimentais de pesquisa e intervenção, com largo uso de escalas e outros recursos psicométricos
para avaliar a relação do indivíduo com o trabalho.
Uma terceira linha psicológica cujo exemplo gostaríamos de citar é a psicodinâmica.
Trata-se de uma abordagem relativamente recente, de origem européia (francesa especificamente), que entende a relação homem-trabalho em uma perspectiva ampla, que inclui dimensões de ordem simbólica, política, psíquica, histórica e biológica. Seu propósito não é, prioritariamente, o de melhorar a performance do indivíduo no trabalho. Baseada em uma abordagem compreensiva, o foco é na transformação do ser humano enquanto um ser de palavra,
cognição e afeto, levando-o a engajar-se na ação social e política.
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Nesse sentido, possui também um referencial crítico interessado no combate ao reducionismo que torna o indivíduo o único objeto de interesse no debate das questões envo lvendo
o trabalho. Em termos de abordagem, essa linha segue um método sócio- histórico e princ ipalmente clínico, investigando temas como stress ocupacional, doenças mentais ligadas ao
trabalho e saúde em um sentido amplo.
Saindo do campo da psicologia, gostaríamos de incluir um último exemplo sobre abordagens recentes ao trabalho e sua relação com a identidade. Trata-se do campo organizacional, onde encontramos o discurso da área de recursos humanos e também o da mídia, não
só a de negócios como também a mídia de disseminação (jornais, programas de televisão etc.).
Se interpelados, os profissionais de RH podem dizer que o trabalho não deve mais ser visto
como emprego, e sim como carreira.
A mudança, poderiam prosseguir, reflete nova concepção de gestão, bem como uma
resposta à situação do vínculo entre indivíduo e organização na atualidade, no qual as garant ias de permanência no emprego não dependem apenas da boa- vontade da empresa, mas de
oscilações do mercado em que atuam, pressão de preços, concorrência e de redução de custos.
Em uma conjuntura de vínculos instáveis, cabe ao indivíduo cuidar da própria carreira, entendida como projeto pessoal e não como uma propriedade da empresa, ou seja, um emprego.
Reapresentado como carreira, o trabalho é uma experiência de construção da identidade profissional realizada no âmbito privado.
Nesse campo, como se pode facilmente entender, os discursos em relação ao trabalho
tendem a realçar sua coerência com os novos regimes produtivos e com as novas demandas
institucionais das organizações. Quer dizer, na medida em que o trabalho não é mais sinônimo
fixo de emprego, pois o emprego há algumas décadas vem sendo, como se diz, enxugado,
então parece um corolário lógico desse discurso insistir sobre a individualização da experiência com o trabalho. A forma que as organizações, amparadas pela maquinaria ideológica das
escolas de negócios, gurus empresariais e todas as panacéias gerenciais à disposição, encontraram para desresponsabilizarem-se por seus profissionais foi devolvendo- lhes a responsabilidade pela carreira, incluindo-se aí questões de formação, atualização, “empregabilidade”,
renda etc.
O termo que, desde ao menos uma década, aparece na mídia de negócios e no discurso
de muitos profissionais de RH e que mostra magistralmente essa privatização do trabalho é o
de capital social. Em torno dele se constroem uma avalanche de prescrições, justificativas,
admoestações e enredos para tornar claro que o trabalho é, de fato, um problema pessoal de
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aquisição de capital – no caso, um capital humano, soft, acessível a todos desde que haja interesse e auto-consciência suficie ntes para isso.

Fim, centralidade ou ambigüidade do trabalho?
Essa pequena e parcial amostra de exemplos sobre abordagens ao trabalho na atualidade é
suficiente para nos mostrar que parece não haver consenso sobre o que é trabalho e qual exatamente seu papel qualitativo na vida humana. Simplesmente dizer, como se tornou comum
dizer, que o trabalho não é mais uma categoria-chave, que ele está “morto”, ou o inverso, que
ele continua vital para determinar os estilos e condição de vida das pessoas, que as identidades ocupacionais são ainda as mais críticas no repertório de identidades dos indivíduos, não é
o bastante para explicar o status do trabalho, seja do ponto de vista social como também, e
principalmente, psicológico.
Na perspectiva que adotaremos neste estudo, esses dois pólos extremos que as ciências
sociais e humanas ajudaram a moldar e que as instituições sociais, e seus respectivos discursos, ajudaram a disseminar e tornar comuns, precisam se recolocados numa perspectiva mais
ampla. Especificamente, numa perspectiva que reconstrua as origens dos discursos sobre o
sentido e o valor do trabalho que se tornaram dominantes no ocidente. Com esse propósito, no
entanto, talvez não acrescentemos tanto ao debate, afinal, tratar-se-ia de mais uma proposta
genealógica entre tantas que já foram feitas, ou seja, uma proposta “historicista” que levanta
um “por que” investigativo, uma dúvida sobre a naturalidade de nossas crenças comuns ou
tomadas por garantido.
Diferentemente, nossa proposta pretende contribuir com o debate sobre o papel do trabalho hoje inserindo uma questão adicional: mais do que simplesmente questionar quais são
as origens de nossas crenças sobre o trabalho, temos também de questionar as razões de o
trabalho ter sido alguma vez considerado “central”, sobretudo do ponto de vista da construção
psicológica da identidade, quer dizer, do sentido que um indivíduo dá de si mesmo. Pois não
parece restar dúvidas de que essa associação entre trabalho e individualidade tenha sido feita
em algum momento na cultura ocidental. Um exemplo claro dessa associação pode ser encontrado no âmbito de relações diárias comuns, como quando alguém se apresenta por meio de
sua profissão, do trabalho que exerce ou da organização a que pertence.
Nesse sentido, nosso ponto é como e por que a referida centralidade do trabalho estendeu-se ao campo da individualidade, ao campo da construção psicológica da identidade. Essa
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questão adicional nos leva a um problema muito mais amplo do que tomar por certo que trabalho e nossa identidade pessoal sempre estiveram associados, pensados juntos ou influenc iando um ao outro. Quando, por exemplo, alguns autores do campo psi falam de “sentido do
trabalho” eles parecem tomar por certo que o trabalho, primeiro, tem um sentido e que, segundo, ele tem um sentido para a definição do senso que o indivíduo tem de si e da imagem
que gostaria de passar aos outros.

Ontologia do trabalho

É a associação entre trabalho e identidade, em nosso modo de ver não formalizada teoricamente pela maioria dos que se dedicam ao tema, que nos parece instigante questionar. Isso
porque tanto aqueles que defendem a centralidade do trabalho quanto aqueles que a negam,
afirmando que o trabalho morreu, representam variações em torno de um mesmo ponto implícito: a associação (forte ou fraca) entre identidade e trabalho.
Os primeiros, por pressupor uma conexão essencial, necessária, entre ambos; os segundos, ao contrário, por admitir que a identidade não se expressa apenas por meio do trabalho. Entre esses dois extremos situam- se teorias ou visões sobre as vantagens ou desvantagens
da perda ou da fragilidade dessa associação – um debate que poderíamos atribuir às perspectivas “moderna” e “pós-moderna” no campo de estudos do trabalho e da identidade. Nosso propósito é questionar, a partir de uma perspectiva mais ampla, a problemática da centralidade do
trabalho que não se reduza ao campo econômico, mas que a estenda ao campo psicológico,
particularmente nos processos de construção da identidade. Em termos práticos, faremos isso
de três formas, as quais detalhamos a seguir.
Primeiro, identificando o substrato a partir do qual as discussões sobre a centralidade
ou marginalidade do trabalho são construídas. Porém, em nosso estudo não nos importa diretamente a centralidade do modo como ela é comumente definida nas ciências sociais: centralidade econômica e social. Adotaremos aqui uma outra terminologia. Chamaremos de “ontologia do trabalho” ao papel central que o trabalho assumiu do ponto de vista da construção
social da identidade.
Entendemos que a identidade é uma narrativa individual que o indivíduo constrói sobre si mesmo mas que depende de narrativas sociais. A ontologia do trabalho é então uma
narrativa social sobre o valor central, essencial, do trabalho na construção da narrativa individual, ou seja, da identidade. Nossa hipótese é que a cultura ocidental criou narrativas sociais
17

propícias para fazer com que seus membros dessem muito valor ao trabalho em suas vidas
particulares. Mas é preciso rigor conceitual neste ponto: abordar a construção social da ident idade é algo bem diferente de estudar, do ponto de vista do indivíduo ele próprio, como ele
entende, constrói ou em que se baseia sua identidade. Em vez disso, nossa perspectiva focaliza nos aspectos sociais, filosóficos e culturais das narrativas sociais envolvendo o trabalho e
sua importância.
Segundo, mostrando que a referida ontologia, ou centralidade do trabalho, foi sofrendo
importantes alterações ao longo do último século, de modo que a conexão entre as narrativas
sociais do trabalho, nas quais este possuía um va lor central ou ontológico, foram se distanc iando das narrativas individuais, ou seja, das identidades propriamente ditas. Isso significa
dizer, e essa é precisamente nossa tese, de que o trabalho não é mais uma narrativa social central – uma metanarrativa, como a chamaremos neste estudo –, nem tampouco uma que determine com clareza o valor essencial e inequívoco do trabalho. Isso, repetimos outra vez, não
quer dizer que o trabalho morreu. Nosso desafio consiste em entender como, ao mesmo tempo
em que a centralidade do trabalho é abalada, pelas razões que investigaremos neste estudo, ele
não pode ser descartado de nossas vidas e apagado seu valor.
Mostraremos que isso ocorre porque as narrativas individuais histórica e filosoficamente foram elaboradas para depender das metanarrativas sociais, e a principal destas é a do
sujeito filosófico, como veremos na próxima seção. Se então as narrativas individuais se construíam à luz da narrativa social do trabalho, que, no seu veio ontológico, associava diretamente identidade e trabalho, o que ocorre agora, quando há várias narrativas públicas sobre o
trabalho e não necessariamente narrativas públicas de caráter ontológico? Ou seja, o que
ocorre qua ndo as narrativas sociais do trabalho são ambíguas no que diz respeito ao valor, ao
sentido e à importância do trabalho em nossas vidas? E ambíguas precisamente porque o trabalho não morreu nem tampouco é central como já fora em um dado momento da história do
ocidente.
Terceiro, analisando como a literatura acadêmica vem tratando a perda da centralidade
do trabalho ou o enfraquecimento do que chamamos aqui de ontologia do trabalho. Neste ponto pretendemos deixar claro que, nem a abordagem do fim do trabalho, nem a que busca resgatar sua centralidade, são suficientes para explicar a situação atual do trabalho e sua conexão
com as narrativas individuais. Como dissemos a pouco, é a ambigüidade que define melhor
essa situação: se, de um lado, parece certo que o trabalho não tem hoje a importância essenc ial de que desfrutava em períodos anteriores da história, como no auge da sociedade industrial,
no início do século vinte, de outro ele preserva sua parte de importância para grande número
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de indivíduos, pois é uma forma de acesso à renda, posição social e organização da rotina
diária.
Contudo, dizer que o trabalho continua com sua parcela de importância não é o mesmo
que dizer que ele é essencial para a definição da identidade. A particularidade de sua situação
atual reside precisamente na sua incapacidade de se apresentar como uma narrativa identitária
pública dominante. Existe na atualidade uma pluralização de narrativas sociais, nas quais as
narrativas individuais, identitárias, podem se basear. Estas não dependem apenas da narrativa
do trabalho. E, para agravar a situação, o próprio trabalho é alvo de várias formas de narrativa,
cada uma delas o apresentando de uma forma. Na abertura desta introdução selecionamos
alguns exemplos de tais narrativas, para as quais o valor do trabalho variam expressivamente.
Podemos compreender melhor o desafio que temos neste estudo, que é de identificar
as conseqüências da perda de centralidade ontológica do trabalho sobre as narrativas individuais, ou sobre a construção social das identidades, se dermos um rápido mergulho no conceito moderno de identidade.

Modernidade e identidade
As pesquisas sobre este tema na psicologia e, antes dela, nas ciências sociais e humanas, são
vastas e têm uma história longa. Neste estudo vamos adotar uma perspectiva particular, de
acordo com a qual a identidade se torna uma questão com o surgimento da modernidade. Em
particular quando são definidos seus contornos nos campos social, econômico e filosófico.
Vejamos cada uma dessas três características-chave da modernidade e o modo como nos ajudam a entender o vínculo que se tornou comum entre identidade e trabalho.
Do ponto de vista social, o termo emerge quando as pessoas começam a se perceber e
se descrever como indivíduos todo à parte dos grupos ou comunidades onde antes eram tratadas como seres indiferenciados de regras, valores e hábitos coletivos. Claro que a gestão de
um espaço psicológico foi decerto fundamental para a inserção, nas redes de crenças, do vocabulário do indivíduo, isto é, de um ser que se pensa isoladamente, tem interesses singulares,
desejos, vontades e uma dimensão privada refratária às massas e às forças sociais despersonalizantes.
Do ponto de vista econômico, outra força importante para o surgimento do indivíduo é
a burguesia e seu sistema de produção, o capitalismo. Insurgindo-se contra a cultura e sociedade aristocráticas, a burguesia tinha como princípio a livre iniciativa individual. A agência
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econômica deslocou-se de feudos e comunidades socialmente integradas para indivíduos capazes de romper com suas tradições e inserções fixas por meio de pequenos negócios e, em
nossa linguagem moderna, pela capacidade de assumir riscos. Respaldado pelo Iluminismo,
como uma ideologia de suporte, e pelo crescimento das cidades e pela formalização de um
sistema econômico – com a economia ganhando o status de esfera central e socialmente diferenciada do conjunto da vida social – os burgueses introduziram um novo imaginário social
baseado em valores como iniciativa, ambição, risco e empreend imento.
O capitalismo, por sua vez, à medida que expandia e se consolidava como sistema econômico e produtivo, contribuiu à sua maneira para o nascimento do indivíduo, como na
divisão e racionalização do trabalho, na demanda pela compra e venda de força de trabalho
individualizada (o indivíduo era livre para vender-se em qualquer mercado, independentemente de seus vínculos atuais com a comunidade) e no impacto segregacional que gerou nos sistemas familiares de produção até então vigentes – quer dizer, ao impor a necessidade de trabalho em empresas ou espaços coletivos (onde estavam os meios de produção).
Com o capitalismo emerge a idéia de trabalho que se tornaria dominante no ocidente,
uma idéia que já de início colocava o trabalho como central do ponto de vista econômico e
também ideológico. Ideológico porque, antes de sua aparição, o trabalho era uma atividade
inteiramente dependente de regulação comunitária e social e, sobretudo, vinculada ao ciclo de
necessidades básicas de sobrevivência e não, como seria fundamental à existência do novo
sistema, ao desejo de acumulação. A transformação do trabalho em algo social e ideologicamente importante dependeu, pois, de um poderoso processo de civilização – no sentido de um
recurso de erradicação de práticas e hábitos localizados, dispersos e fora de controle para um
conjunto coordenado, governável e disciplinado de práticas e discursos.

Metafísica, sujeito e identidade

Contudo, o terceiro ponto de vista, o filosófico, é o que norteia todo este estudo. A modernidade se consolida e, junto com ela, a noção social de indivíduo e identidade, quando seu suporte filosófico é erigido em torno de uma instância até então inexistente, o sujeito. Esta é,
provavelmente, a instância que melhor define a própria modernidade. E o que é o sujeito?
Simplificando ao máximo, o sujeito é uma categoria ou forma construída pelo entendimento
para servir durante algum tempo como uma disposição transcendental que esteja acima ou
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além da multiplicidade de sensações, sentimentos e das experiências contingentes. Descartes
foi o filósofo que fundou essa instância.
O filósofo vivia em um período de grandes turbulências, com antigas verdades sendo
postas de lado, como as grandes verdades dada no sistema religioso até então dominante.
Descartes receava que a desordem pudesse pôr em perigo não só a convivência humana como
o campo abstrato das ciências e da filosofia. O sujeito, o subjectum, aquilo que subjaz, seria
uma garantia metafísica, ou seja, segura e invariável, para que a diversidade da experiência
não ameaçasse a unidade.
A missão a que Descartes se impôs foi conciliar a dimensão subjetiva da verdade, dependente do ponto de vista de cada indivíduo e, portanto, perigosamente divergente, caótica e
variável, com o caráter objetivo de verdade (Ghiraldelli Jr., 2006). Neste seu último sentido,
seria possível determinar o que é realmente verdade, no sentido de verdadeiro e falso, distinguindo-a de mera crença, opinião ou fé. A tradição seguinte a Descartes estenderia a idéia do
verdadeiro e do falso à de certo e errado no campo moral – ou seja, construindo um sujeito
político, responsável pela vigilância do correto, do certo e do justo; e, para isso, teria de estar
ao lado da “verdade”.
Descartes queria impedir que a verdade se tornasse um “problema de consciência” de
cada um, do tipo: “isso é verdade dependendo do ponto de vista”. Ele quis resgatar a tradição
filosófica que se iniciou na Grécia com Platão, segundo a qual podemos acessar, para além
das aparências ludibriantes, a essência mesma da verdade primeira. Contudo, ele também sabia que a verdade só podia ser acessada pela razão, e esta era uma propriedade dos indivíduos.
O problema que ele tinha então de resolver era o de como levar em conta as diferenças individuais, subjetivas, particulares a cada um, e a necessidade de garantir a dimensão universal,
objetiva, da verdade primeira.
A solução que Descartes encontrou foi elevar o sujeito a uma categoria universal,
transformando a subjetividade no critério de certeza sobre a verdade. Ou seja, não obstante as
diferenças individuais, todos os homens partilhavam de algo universal e comum, a razão – e
seria esta que garantiria o acesso único à verdade. Daí que Descartes opera o que os filósofos
chamam de virada subjetiva na filosofia, fazendo da verdade uma propriedade da subjetividade – a realidade é conhecida na medida em que re-apresentada ao sujeito, ganhando verdade
aí nesse espaço da razão e da “mente”.
Com o passar do tempo a tradição filosófica do sujeito foi sendo incrementada. Depois
de Descartes, Kant deu sua contribuição para tornar mais complexa a idéia do sujeito, para o
qual este se encarregava da síntese entre a intuição cega e o conceito vazio por meio do en21

tendimento. Ao mesmo tempo, a filosofia do sujeito migrou para a cultura em geral e para as
ciências sociais e humanas em particular, influenciando no conceito de indivíduo, a pessoa
empírica incrustada num tempo e espaço específicos e estudado por essas ciências. E
E aqui o aspecto mais importante que nos ajuda a compreender grande parte dos debates sobre identidade: o sujeito era a instância que deveria orientar os processos de individualização. Como nos lembra Dufour (2005), “a história aparece então como uma seqüência de
assujeitamentos a grandes figuras instaladas no centro de configurações simbólicas cuja lista
podemos facilmente fazer” (p. 39). A lista inclui o assujeitamento a Deus, no monoteísmo; ao
Povo, na República; à Raça, no Nazismo; à Razão, na Filosofia e de resto na modernidade
ocidental; ao Proletariado, no comunismo; e, trazendo a discussão para nosso campo de problemáticas, ao Trabalho, na Sociedade Industrial.
Isso quer dizer que o indivíduo empírico teve, ao longo da modernidade, de assujeitarse ao ideal de sujeito em questão. O sujeito, como nos lembra Ghiraldelli Jr. (2006), é o que
age sobre o objeto, o que é consciente de seus pensamentos e responsável por suas ações. Ele
organiza as experiências, dando aos indivíduos (ou “pequenos sujeitos”) algo a que apelar, a
que recorrer na tentativa de criar para si mesmo uma existência ou de dar a si mesmo uma
identidade. É a associação do indivíduo com o sujeito que permite àquele ser verdadeiro – ou
então normal, ajustado, equilibrado, não-desviante e assim por diante, dependendo da praxe
corporativa em questão (se psicológica, sociológica, gerencial, filosófica). Ao menos essa é a
maneira com a qual a modernidade funda um espaço filosófico para pensarmos no sujeito, no
indivíduo e na identidade.
Assim, o sujeito se relaciona com a identidade da seguinte forma: ele oferece o fundamento, a matéria-prima, o substrato para sua construção. Levada ao campo da psicologia, a
identidade se refere, pois, à manifestação individual do sujeito. Quer dizer, o acesso à simbolização dos indivíduos empíricos ocorre pela oferta de um enredo, uma metanarrativa, por
parte de um sujeito (Dufour, 2005). Não é por menos que grande parte dos trabalhos de filósofos sociais pós-estruturalistas, como os de Foucault (1969; 1971; 1982), visam à crítica de
como os indivíduos foram assujeitados e disciplinados na metanarrativa do sujeito.
Em um dado momento da história do ocidente o trabalho foi escolhido como sujeito.
Nessa posição ele oferecia uma metanarrativa social sobre seu valor e sentido, seja para os
indivíduos quanto para as instituições. É a esse processo que denominamos de ontologia do
trabalho. Uma vez definido, cabe-nos entender como ele surgiu e quais as conseqüências de
seu enfraquecimento.
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Genealogia da ontologia do trabalho

A ontologia do trabalho, como conceito analítico, refere-se pois, de um lado, a um metadiscurso que associa, fidedigname nte, as narrativas identitárias às narrativas do trabalho, no contexto da filosofia do sujeito; e, de outro, à centralidade do trabalho em cinco dimensões institucionais críticas: econômica, moral, ideológica, filosófica e contratual. Colocando isso de
outra forma: ela refere-se a um conjunto de crenças, hábitos, valores ou cultura que fez ind ivíduos e instituições, a partir do surgimento da sociedade industrial no século dezoito e se
estendendo até pelo menos a primeira metade do século vinte, acreditarem e defe nderem o
trabalho como um de seus bens mais preciosos. O movimento dessa ontologia acompanhou a
transformação do ser humano em um animal laborans, nos termos em que Hanah Arendt definiu esse fenômeno (Arendt, 2000). A seguir apresentamos as cinco formas de centralidade
assumidas historicamente pelo trabalho.

Centralidade econômica

A primeira forma de centralidade do trabalho é encontrada na teoria do valor-trabalho introduzida junto com o vocabulário econômico no final do século dezoito. Essa teoria remonta à
doutrina do direito natural do empirista inglês John Locke (Locke, 1963), a qual postula que o
acesso e a posse da propriedade são determinados pelo trabalho. Pela primeira vez este é desconectado de sua fonte espiritual ou “criativa”. Em outras palavras, Locke e, decisivamente
depois dele, Adam Smith (Smith, 1984), redescrevem o trabalho a partir de um novo vocabulário, o econômico. O trabalho é o principal responsável pela geração do valor. Adam Smith
vai adiante e explica como isso pode ser possível, e uma das razões é a divisão do trabalho.
Na medida em que este pode ser simplificado e especializado, bem como associado a máquinas, sua potência produtiva aumenta. Com essa redescrição econômica abstrata, o trabalho
inicia sua trajetória rumo à centralidade como questão de interesse, já que, pragmaticamente,
era mais coerente falar de trabalho como gerador de valor ou até mesmo de alienação do que
em trabalho como fonte de sofrimento imposta por Deus ao homem.
A partir da teoria do valor-trabalho, especialmente na versão de Adam Smith (Smith,
1984), o trabalho ganha, de um lado, em dimensão abstrata. Até então, e desde os gregos, não
era senão uma série díspar de atividades concretas (manuais, principalmente) destinadas à
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subsistência. Dizer que o trabalho é fonte do valor implica numa formalização tal que aquele
não é mais avaliado em sua pura manifestação fenomenológica. Com essa formalização é introduzida nova linguagem para se falar do trabalho, e uma linguagem com características universais. De outro lado, Smith redescreve o valor ontológico humano que predominava na tradição de sua época – o “ser” do homem não é mais encontrado em Deus, nem na razão, nem
na comunidade, mas num ímpeto à troca, na otimização dos interesses e da riqueza pessoal.
Com isso, entendemos que o trabalho não só ganha em centralidade econômica, como
também em centralidade como manifestação da identidade. É difícil conceber a ontologia do
trabalho, em Adam Smith, sem imaginar sua parceria com o individualismo. Aliás, essa visão
do humano como um indivíduo auto-interessado teve de se colocar contra a tradição coletivista que predominou na cultura judaico-cristã. Provavelmente a dificuldade que se observa nesta
tradição em lidar com o comércio e o dinheiro deriva da crença de que as atividades destinadas ao lucro poderiam levar a um rompimento com a comunidade ou à corrupção da alma
(avareza, cobiça e ambição desmoderadas). Mas, quando o trabalho torna-se uma “propriedade individual”, o controle sobre ele exercido provém primária e basicamente do próprio ind ividuo, já liberado das amarras da moral religiosa e justificado a perseguir seus próprios interesses egoístas no mercado, também ele, livre. O ponto que gostaríamos de deixar claro é que
o subproduto desta perseguição egoísta é a elevação da identidade pessoal, seus gostos e preferências e sua acoplagem ao trabalho.

Centralidade moral
A tese geral de Max Weber (1999) concernente à influência do ethos protestante sobre o ethos
econômico do capitalismo oferece uma poderosa pista para pensarmos em como o “sujeito
egoísta” de Smith foi moralizado, vale dizer, sobre como ele foi justificado numa rede de
normas de conduta legítimas. Concordamos com o insight de Anthony (1977) quando este diz
que Smith não fornece exatamente uma “ideologia” do trabalho. Anthony entende ideologia
como um sistema moral que leva as pessoas a agirem de determinado modo e a concordarem
com esse tipo de ação. Adam Smith, com sua linguagem econômica despida de conotações
morais, oferece-nos uma descrição isenta dos fatos – descreve as coisas simplesmente como
elas são. Nesse sentido, prossegue Anthony, era preciso uma espécie de contrapartida moral à
descrição econômica e científica do trabalho.
Por conseguinte, o ethos protestante identificado por Weber oferece descrições mais
poderosas e persuasivas do que a descrição do homem como um ser intrinsecamente egoísta.
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Esta última imagem poderia ser inclusive muito mais intrusiva, contraditória, com a rede de
crenças do sujeito religioso a que Smith reapresenta. A passagem do econômico para o moral,
a substituição de um vocabulário (religioso) por outro (econômico) ocorreu de forma mais
sutil. E aqui é que Max Weber oferece o melhor insight : quando o ethos protestante envolve o
trabalho num manto de dever implacável ele vai aos poucos mo ldando o sujeito religioso “de
dentro” – inicialmente o trabalho é um dever cujo fiador é Deus; depois, este fiador é substituído pelo próprio indivíduo e sua consciência. Neste segundo caso, o “resto” de protestantismo
é um núcleo moral duro de metodismo, ascetismo e auto-disciplina, coerentes o suficiente
com o vocabulário econômico-capitalista emergente.
O fato de este núcleo ter sido “secularizado” significa que novos motivos foram introduzidos para que o trabalho fosse realizado: de vocação ele transforma-se em profissão. Para
Weber, no entanto, a profissão era tratada como se fosse uma vocação, daí suas respectivas
conotações de dever, método, disciplina etc. O sujeito protestante é acossado pela dúvida e
pelo medo, mas é também um sujeito ativo e descreve sua relação com o mundo nos termos
da ação, e não nos da contemplação. Nesse ethos, o trabalho é fonte de reconhecimento social,
pessoal e, em última e mais importante instância, divino. Uma vez secularizado, no entanto,
são preservadas suas características essencialmente normativas, provindo delas, provavelmente, parte das conotações contemporâneas do trabalho como aquilo que dignifica o homem ou
graças ao qual ele se torna alguém “válido” ou fica “em paz” consigo mesmo.

Centralidade ideológica
A centralidade ideológica do trabalho refere-se ao longo processo “civilizacional” empreend ido pela classe de dirigentes no início da industrialização para persuadir a massa de novos trabalhadores despossuídos sobre a importância do trabalho. Autores que são autoridade nesse
assunto, como Anthony (1977) e Bendix (1966) tratam a ideologia do trabalho como uma
ideologia da industrialização, responsável pela coerência interna do novo grupo de dirigentes
– criando- lhe uma linguage m homogênea – como também pelo controle e governabilidade
dos trabalhadores.
O trabalho torna-se pois central do ponto de vista ideológico quando ocorre um movimento de moralização, educação, formação e socialização nas novas regras da racionalização
do trabalho, divisão e especialização. Não é à toa que sua inculcação estivesse de início associada a padres, pastores e homens de indústria, os quais associavam no mesmo pacote instruções sobre hábitos de moradia, higiene e traços de bom caráter. Mais importante, se uma ideo25

logia que justificasse a industrialização e a nova situação do trabalho foi necessária, isso significa que, antes, o trabalho não era um valor central da forma como seria necessário que fosse.
Com o passar do tempo, as ideologias industriais tornaram-se ideologias gerenciais,
pois os problemas de integração do trabalho se tornaram mais complexos à medida que a gestão é transformada em ciência e que as racionalidades econômica e produtiva vão exigindo
novos padrões de desempenho dos indivíduos. Ideologias gerenciais são discursos, não necessariamente morais mas hoje psicológicos, direcionados a convencer as pessoas de que o trabalho é importante e necessário.
Anthony (1980) diagnostica que as ideologias gerenciais não são hoje mais necessárias,
tendo em vista que as pessoas não levam mais a sério o trabalho como o faziam no passado.
Quer dizer, no momento em que o trabalho deixa de ser central, ou perder sua força, ele não é
mais alvo de integração por parte do management. Mas talvez não seja esse o caso: talvez as
ideologias gerenciais contem hoje com indivíduos altamente disciplinados e com uma estrutura de governabilidade internalizada. Não vamos adiantar aqui esta idéia, mas voltaremos a
isso ao longo deste estudo.

Centralidade filosófica
O momento máximo da centralidade do trabalho ocorre com Hegel e, decisivamente, Marx,
para quem o sujeito é transformando em um sujeito trabalho. Esse sujeito, no sentido filosófico que discutimos antes, organiza as experiências singulares dos indivíduos empíricos por
meio do trabalho. Como forma ideal, ele preside à formação de todo indivíduo moderno –
neste caso, como indivíduo do trabalho. Ou seja, o sujeito do trabalho apresentado por Marx é
uma espécie de ponto de apoio para descrever quem somos: ind ivíduos que trabalham e cujo
sentido da existência é em grande parte extraído deste. Ele constrói essa subjetividade a partir
de uma nova valorização dada ao trabalho e a seu sentido na definição da existência humana.
Seu conceito de trabalho repousa em dois postulados principais, os quais vão se alternando ao longo de sua obra: um postulado filosófico-antropológico, para o qual o trabalho é o
principal eixo de externalização do sujeito, quer dizer, modo pelo qual o “ser-aí” do homem
materializa-se, no que recebe influência de autores como Hegel. Será inclusive da leitura de
Marx do sentido de trabalho para Hegel que ele desenvolverá uma de suas mais influentes
análises da condição do trabalho na modernidade – a alienação, processo cujo engrendramen-
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to nas relações de produção capitalistas é analisado nos Manuscritos econômico-filosóficos,
de 1844, e depois, com Engels, em A ideologia alemã, de 1845 (1965).
Paradoxalmente, o conceito de alienação é conseqüência da própria elevação do trabalho à categoria ontológica-chave feita por Marx. O segundo postulado de Marx sobre o trabalho é um econômico, de acordo com o qual o trabalho é responsável pela origem do valor, no
que ele retoma criticamente a tradição da teoria econômica clássica de Adam Smith e, princ ipalmente, de David Ricardo. Neste segundo postulado, Marx ele próprio antecipa as mutações
das forças produtivas que empobreceriam a característica do trabalho como fonte do valor, ao
mesmo tempo em que instituem o “trabalho vivo” e o não-trabalho como seu substituto.
Há, portanto, dois “momentos” na teoria de Marx sobre o trabalho: num primeiro, ele
redescreve o sujeito a partir do trabalho; o sentido da existência provém do trabalho; a consciência é uma consciência do trabalho par excellence – o homem é um animal laborans. O trabalho se torna central não apenas do ponto de vista subjetivo, vale dizer, do ponto de vista da
identidade, do sentido para a existência e da auto-realização; ele se torna central igualmente
do ponto de vista objetivo: sua concretude é responsável pela própria produção e reprodução
da sociedade. O segundo “momento” da obra de Marx sobre o trabalho é quando ele discute a
centralidade econômica daquele. Neste caso, sua análise demonstra que o trabalho é, ao mesmo tempo, concreto e abstrato – e que é nesta última qualidade que ele é usado como fonte do
valor e, também, da extração da mais- valia.
Ainda quando, em escritos posteriores, como nas Grundrisse, de 1857 (Marx, 1971),
Marx antevê a perda de centralidade do trabalho abstrato, ele ainda assim considera o trabalho
“vivo” como potencialidade absoluta: na medida em que o capital usa cada vez menos do trabalho e incorpora a inteligência de massa (a ciência e o conhecimento) na forma de capital
fixo, há liberação de tempo não-necessário ao trabalho. Para Marx, esse tempo seria usado
como o indivíduo bem entendesse – lazer, diversão, leituras, enfim, um tempo para a autorealização e expressão de si. Mas não se trata aqui de abandonar o trabalho: trata-se, antes, de
resgatar sua dimensão “criativa”, tal como na tradição renascentista do trabalho-como-criação
(a ética do trabalho do artesão). Trabalho não-alienado é trabalho criativo; vencida a alienação,
os indivíduos voltariam a encontrar pleno sentido e realização em seu trabalho. Nesta leitura
de Marx, o sujeito do trabalho se afirma: ele continua a definir a consciência pela ação de
trabalhar, pela ação sobre o mundo, pois é por meio dela que ela se objetiva.
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Centralidade contratual
Por que o trabalho é uma das mais importantes formas de disciplina? Por que, ao longo da
história e inclusive hoje, ele é usado como evidência de um indivíduo de “bom caráter”, como
evidência dos mais elevados valores, como critério de integração social? Quando discutimos a
ética protestante, uma resposta a estas questões foi ali ensaiada. No entanto, pretendemos encontrar outras explicações para o mesmo fenômeno. O trabalho tornou-se fortemente associado ao caráter moral dos ind ivíduos, mas essa situação é uma tipicamente moderna. Para quase
a totalidade dos indivíduos das chamadas “sociedades industriais” (ou mesmo pós- industriais),
tornou-se tão natural medir seu próprio valor pelo trabalho que a questão sobre a origem da
moralização do trabalho não é mais posta. Só, talvez, quando o trabalho se torna um “problema” – por exemplo, na forma de desemprego – é que a questão emerge, levando alguns, inclusive, a decretar o “fim do trabalho” pelo fato de não haver mais empregos. Mesmo nesse caso
extremo, ele ainda preserva uma importante conotação moral.
É possível retraçar a história da moralização do trabalho a partir das contribuições do
pai da sociologia, Émile Durkheim (Durkheim, 1960). O autor é de interesse no estudo desta
questão porque ele era sensível aos desencaixes, às contradições e dilemas que estavam sendo
gerados com a introdução do vocabulário econômico. Logo cedo ele percebeu o que viria a se
tornar um lugar-comum décadas mais tarde: que a sociedade industrial (e pós- industrial agora)
minou as bases da solidariedade mecânica que existia nas comunidades regidas pela tradição.
Durkheim era um autor sensível e preocupado com a degradação da coesão social em um
momento em que os elos tradicionais que ligavam os indivíduos uns aos outros (e a si mesmos)
estavam perdendo sua força. Para ele, a economia gerou um estado social caótico, caracterizado pela falta de referenciação a leis e princípios morais que organizassem o conjunto social.
A conseqüência, constatava Durkheim, era a desorganização não só do social, mas principalmente do individual, já que este dependia daquele.
A intuição sociológica de Durkheim levou-o a perceber que, em tal estado de debilidade de tradição, haveria a necessidade de fundar um novo princípio moral, um novo princípio
jurídico (Tiryakian, 2005). Como não havia sinais de que o âmbito econômico perderia força,
muito pelo contrário, ele percebeu que esse novo sistema moral deveria ser encontrado precisamente ali onde o econômico mais revolucionou: na divisão do trabalho. Em sociedades
complexas, a solidariedade (coesão) social não seria encontrada na religião, como sempre
havia sido o caso, tampouco nas estacas da tradição, mas na solidariedade resultante da cons28

ciência de cada um de participar de um conjunto maior em que todos são interdependentes e
se reconhecem como executores de papéis complementares. A “solidariedade orgânica” surgiria a partir das diferenças entre os indivíduos, e não, como no passado, de suas semelhanças.
Durkheim descobriu no trabalho a possibilidade de fundar um novo regime moral
compatível com a força da nova esfera econômica. Para ele, se bem regulado, o trabalho reunia as condições para normalizar não só a organização social como a identidade dos indivíduos. Para Durkheim, essa identidade era cada vez mais caracterizada pelo auto- interesse e
pelo egoísmo, os quais encontravam apoio na crescente industrialização e na divisão do trabalho. O sociólogo acompanha o desenvolvimento do individualismo moderno, e o trabalho,
como no caso da ética protestante, desempenha importante papel na medida em que permite
ao indivíduo realizar-se e vincular-se aos outros.

Fim do trabalho ou desmontagem ontológica?
A partir da segunda metade do século vinte essas cinco bases da ontologia ou centralidade do
trabalho são colocadas à prova. Uma série de eventos no campo estrito do trabalho, como a
des-institucionalização de seu modelo industrial clássico (emprego, carteira assinada, produção trabalho- intensiva, a preponderância do trabalhador masculino, arrimo de família etc.), no
campo da cultura (movimentos feministas, aumento da importância de valores “nãomaterialistas” como lazer, diversão, consumo, pluralização das formas de acesso à identidade),
no campo da política (a crise dos Estados de Bem- Estar social), foram questionando a centralidade do trabalho nos termos em que ela foi definida nos dois últimos séculos.
Chamamos de desmontagem da ontologia do trabalho ao processo de amplo questionamento de suas principais bases. Usamos o termo “desmontagem” para nos referirmos às
mudanças no sentido e no valor social do trabalho nas sociedades ditas pós- industriais em
termos de sua centralidade econômica, moral, ideológica, filosófica e contratual. Nessas sociedades, o trabalho é revisto, não só em sua dimensão objetiva, de emprego, fonte do valor
econômico e organização social, como também em sua dimensão subjetiva. Nesta última, o
que está em jogo é o valor e o sentido do trabalho na constituição da identidade, ou seja, a
conexão entre trabalho e as descrições que, por meio dele, os indivíduos dão de si mesmos.
Acreditamos que a ontologia do trabalho, na qualidade de uma metanarrativa pública
sobre o valor e o sentido do trabalho na vida humana, oferecia uma oportunidade melhor para
o estabelecimento de uma relação forte entre o trabalho as narrativas identitárias. Quer dizer,
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sob sua influência, os indivíduos tendiam a se conceber muito mais pela ótica do que faziam
(seu trabalho) do que por outras possibilidades de se descreverem. Quando de sua desmontagem, a mesma associação, que há um século poderia ser mais robusta, agora pode estar sujeita
à ambigüidade.
Em outras palavras, o efeito principal da desmontagem de uma metanarrativa sobre o
valor essencial do trabalho é a disponibilização de novas possibilidades para os indivíduos se
descreverem ou construírem suas identidades. Isso ocorre porque a metanarrativa oferecida
pelo contexto da ontologia do trabalho, suas instituições e processos socializatórios, está agora fragmentada em vários ethos sobre o sentido, o valor e a “centralidade” do trabalho na definição da identidade. Voltaremos a este ponto mais à frente. Por enquanto, vejamos quais são
as quatro principais linhas de desmontagem da ontologia do trabalho identificadas neste estudo.
A primeira refere-se à linha da crise do trabalho enquanto fonte de valor econômico.
Esta é uma linha importante, pois discute a idéia de que o valor não se produz apenas por
meio do trabalho (relação capital- trabalho), mas também – ou principalmente – por meio do
que se vem chamando de “capital social”. A premissa é de que, se o trabalho deixa de ser fonte exclusiva do valor econômico, sua importância social é diminuída, assim como sua importância na definição da identidade. O “capital social”, ou “humano”, abre a possibilidade de
apropriação por parte dos indivíduos dos meios para sua subsistência econômica como também social e psicológica.
A segunda envolve a crise da ética tradicional do trabalho. Por meio desta ética, o trabalho adquiria valor na medida em que contribuía para a construção do caráter do indivíduo,
dos elos entre este e a sociedade em que pertencia, bem como lhe dava um sentido espiritual
elevado, algo por si só suficiente para incitar seu engajamento. Os autores desta segunda linha
argumentam que a ética do trabalho está sendo destruída por outras forças modernas, as quais
acompanham as transformações culturais da última metade do século vinte, como o valor
crescente atribuído ao consumo, ao lazer e a um tipo de vivência imediatista com o tempo e
individualista com os outros.
A terceira realça a questão do sentido do trabalho na definição da subjetividade humana. Como observamos no capítulo anterior, um dos pilares da ontologia do trabalho era a centralidade atribuída a este na definição de quem é o sujeito. Vimos que Karl Marx contribuiu
para uma descrição do sujeito humano como um necessariamente conectado ao trabalho, por
Marx definido em sentido antropológico amplo como fonte da externalização do sujeito no
mundo. Usamos naquela ocasião a expressão sujeito do trabalho para fazer menção à estreita
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associação entre trabalho e o que somos enquanto seres humanos. Os autores desta linha argumentam que parece problemática hoje tal associação. Para isso, criticam o conceito marxiano de alienação e mostram que, para existir uma experiência alienante no trabalho é preciso
atribuir elevada importância a este, fato que, segundo eles, não se observa hoje com tanta freqüência.
Por fim, a última linha foca na investigação do que ocorre, do ponto de vista da construção da identidade, quando o trabalho enfraquece como contrato social. Es tá em questão
aqui o modo como esse contrato está sendo desfeito em suas bases política, moral, psicológica
e social. O principal argumento desses autores é de que, na ausência de garantias institucionais ao trabalho, resta ao indivíduo responsabilizar-se por sua própria vida profissional, entendendo-se por isso a busca de sentido para sua biografia, para sua experiência com o trabalho, seus relacionamentos e, naturalmente, sua própria identidade. A idéia é de que hoje há
muito mais “roteiros” de sentido disponíveis aos indivíduos nessa sua busca do que antes,
quando o trabalho era um dos principais (senão o único).

Ethos do trabalho e insegurança ontológica

Diante desse processo de desmontagem, cabe- nos questionar sobre se afinal o trabalho acabou,
se está em crise ou se são as narrativas sociais sobre ele que mudaram. Em primeiro lugar,
não há dúvida de que houve mudanças nas práticas de trabalho. Sobretudo mudanças de ordem institucional. Quer dizer, não parece factível acreditar que as instituições de suporte da
ontologia do trabalho permaneceram as mesmas nesta última metade de século. Por exemplo,
as empresas assumiram um curso crescente de des-institucionalização no período; e o Estado,
ainda que permaneça na defesa do emprego, já não consegue garantir um equilíbrio entre renda, cons umo e trabalho.
Mas, em segundo lugar, as narrativas sociais do trabalho também mudaram. E talvez
uma das principais evidências dessa mudança é que, dependendo do ponto de vista e dos interesses envolvidos, o trabalho será descrito de uma maneira diferente. Foi o que tentamos mostrar ao iniciar esta introdução: há, não só uma pluralidade de abordagens ao trabalho, como
também variam as formas de associá- lo à identidade.
Isso não significa que o vínculo entre trabalho- identidade tenha simplesmente desaparecido. O erro dos adeptos do “fim do trabalho” é precisamente o de não captarem essa sutileza: o mais provável é que o vínculo tenha se enfraquecido. De um lado, isso ocorre à medida
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que novos vocabulários, novos enredos ou novas narrativas de descrição de si são ofertadas na
ou pela cultura contemporânea e suas instituições, processo que se segue à desmontagem da
ontologia do trabalho. Tais enredos envolvem hoje uma série díspar de fenômenos na qual se
incluem o consumo, o lazer, os cuidados com o corpo, os roteiros do amor e da sexualidade, a
preocupação com a espiritualidade, as questões de gênero, entre tantos outros. Em termos
práticos, isso significa que a área da experiência humana categorizada como de trabalho sofreu alterações na proporção em que novas categorizações (ou vocabulários) foram sendo disponibilizadas para explicar a ação humana.
De outro lado, o enfraquecimento da conexão entre as narrativas do trabalho e a construção social da identidade também ocorre devido à pluralização de sentidos sobre o que é
trabalho. Essa pluralização torna difícil uma interpretação única sobre o sentido do trabalho.
Em particular, identificamos cinco os ethos do trabalho na atualidade. Ou seja, a ontologia
tradicional, na qualidade de uma metanarrativa pública que associava trabalho e identidade
por meio de laços fortes, está agora dividida e dispersa em várias “pequenas narrativas”, todas
elas com a característica de não confirmar a “verdade última” da fidedignidade de tal associação.
Os cincos ethos, o moral-disciplinar, o romântico-expressivo, o instrumental, o consumista e o gerencialista são construções que incorporam os vestígios da ontologia do trabalho tradicional. Sua maneira de descrever o trabalho e a conexão deste com a identidade variam em intensidade dependendo do quanto se aproximam ou se afastam daquela ontologia. O
problema, no entanto, é que tais ethos não são sustentados por instituições sociais únicas, tal
como ocorria no passado.
Por exemplo, enquanto o ethos romântico-expressivo apresenta o trabalho como fonte
de realização de si, o ethos instrumental, ligado à mentalidade de negócios, realça a dimensão
produtiva, econômica e performática do trabalho, a qual nem sempre é compatível com o desejo e os critérios de satisfação ou auto-realização dos indivíduos em dado momento. Em termos institucionais, isso significa que, enquanto uma educação mais “humanista” possa enfatizar a auto-realização e auto-expressão por meio do trabalho, a realidade de muitas empresas (e
suas conhecidas exigências de performance) podem contradizer isso ou então exigir outro tipo
de posicionamento em relação ao trabalho.
Quando as narrativas sobre o trabalho não são sustentadas por instituições únicas, e
quando, ao mesmo tempo, a individua lidade desconecta-se progressivamente da filosofia do
sujeito – de tal forma que a identidade não se manifesta exclusivamente em uma única dimensão da existência –, a experiência com ele se torna uma questão de foro individual. A relação
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com o trabalho é privatizada. Isso quer dizer que os indivíduos têm acesso às pequenas narrativas do trabalho dependendo do contato singular que estabelecem com um ou outro desses
ethos. Contudo, tendo em vista a sobreposição destes ethos, a situação pode gerar ambigüidade, ansiedade e dúvidas, sobretudo quando os indivíduos, por razões pessoais ou então pelas
condições de seu ambiente, são obrigados a continuar a depender do trabalho para a expressão
de sua identidade. Nesse caso, acreditamos que, quanto maior for a necessidade de uma garantia para a identidade no trabalho, maior será a probabilidade de focos de ansiedade e do que
vamos denominar neste estudo de insegurança ontológica.
Tal forma de insegurança caracteriza o tipo de relação com o trabalho em um contexto
de sobreposição sobre seu valor e sentido na definição da identidade. O ataque à individualidade moderna, tal como esta foi concebida no projeto filosófico da modernidade e sua referência ao sujeito, não implica em que as pessoas, os indivíduos empíricos, tenha m de imediato
aprendido a viver num ambiente de “morte do sujeito”, ou seja, numa época de incertezas.
Pois uma das principais vantagens da filosofia do sujeito, se é que podemos dizer assim, é ter
fundado um regime de certeza subjetiva.
O preço pago por essa certeza foi a submissão a instituições e grandes sistemas filosóficos ou ideológicos, ou então a submissão a sistemas disciplinares, na terminologia conhecidamente utilizada por Foucault. É contra esse peso imposto pela modernidade que alguns adeptos do pós-modernismo se insurgem. Eles arrogam que devamos “quebrar a gaiola de fe rro” do sujeito moderno, deixando os indivíduos livres para encontrar a melhor descrição de si
mesmos, para construírem a identidade num processo espontaneamente auto-engendrado. No
entanto, aplicada ao campo do trabalho, essa idéia soa repleta de contradições e inconsistências.
Uma dessas inconsistências é dizer, como vimos insistindo nesta introdução, que o
trabalho morreu e que, de agora em diante, podemos nos dedicar a fazer o que queremos, onde
e quando. Ora, isso pode ser verdadeiro para um pequeno e privilegiado grupo de indivíduos
afortunados por formas alternativas de obtenção de renda, como nas aventuras pelo mercado
financeiro mundial. Exceto em caso de herança ou desses nichos altamente bem pagos, mas
de difícil acesso, a obtenção de renda pela maioria ocorre ainda pelo trabalho, em sua forma
de emprego. Isso envolve dedicar parte preciosa de seu dia e tempo a atividades remuneradas
no mercado. Mesmo que o simples fato de alguém trabalhar o dia todo, todos os dias da semana, não signifique, necessariamente, centralidade do trabalho – haja vista as muitas formas
de “sabotagem” ao trabalho (como o “funcionário-zumbi”, presente apenas de corpo), essa
prova de realidade faz do trabalho pelo menos uma questão presente.
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Outra inconsistência, esta mais abstrata mas não menos crítica, é que fomos levados a
nos descrever pelo trabalho, tanto por nosso sistema socializatório quanto pelo próprio enquadre econômico-burguês de nossas sociedades. Ou seja, aprendemos a ser indivíduos fazendo
referência ao sujeito do trabalho. Na medida em que o trabalho é a via preferencial do acesso
à renda, e na medida em que vivemos em sociedades de consumo nas quais os símbolos de
status estão associados à posse de mercadorias, temos aqui um círculo vicioso. Além disso,
nesse enquadre burguês as formas de progressão e ascensão social também devem, por enquanto, muito ao trabalho e à sua forma institucional mais presente hoje: a carreira. Ter uma
carreira significa acesso à renda mas também um roteiro narrativo para a construção do sent ido da identidade. O problema, como dissemos, é que esse roteiro hoje é precário, instável e
fragmentado nos cinco ethos aqui identificados e nos seus desarranjos institucionais correspondentes.
Desse modo, a situação é a seguinte: ao mesmo tempo em que fomos levados a esperar
muito do trabalho (tanto em termos objetivos quanto subjetivos), hoje ele não pode nos garantir mais um porto seguro. Talvez as bases institucionais do trabalho, a sua perda de centralidade, tenha ocorrido de forma mais veloz nos campos econômico e contratual do que no campo
ideológico ou da identidade. Em outras palavras, talvez o trabalho “objetivo” tenha mudado
mais rapidamente do que o hábito cult ural de fazer a identidade dele depender. Claro que as
coisas estão se transformando – vemos hoje muitos indivíduos encontrando novas alternativas
ao problema, como em trabalhos voluntários por exemplo. A dimensão de atividade, de ação
presente na palavra “trabalho” está sendo recuperada de outras formas, todas elas fora do eixo
ontológico em que ele foi erigido há um século e, também, fora do eixo econômico do trabalho – ou seja, sua manifestação como emprego.
É por essa razão que achamos proveitoso identificar na situação do trabalho hoje um
processo de insegurança ontológica cujas bandeiras do pós- modernismo não podem, ao menos não de imediato, apagar. Tal insegurança diz respeito à dificuldade de muitos ind ivíduos
em lidarem com sua relação com o trabalho num contexto de intensa fragmentação, dispersão
e ambigüidade. Seus sintomas incluem falta de senso de continuidade narrativa e biográfica
do eu profissional, insegurança ou dúvida quanto aos elos a estabelecer entre o trabalho e o
senso de si mesmo, dúvida quanto às próprias competências e ao perfil de trabalhador “esperado” hoje e assim por diante. A insegurança ontológica é pois um tipo de corolário de uma
geração que está assistindo às contradições inerentes a um trabalho sem uma metanarrativa
definidora.
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Desmontagem da ontologia do trabalho: liberdade ou crise?

A pergunta que podemos nos fazer neste ponto é: o que fazer? Naturalmente, parece impossível retornar a algum estado anterior, “paradisíaco”, em relação ao trabalho. Não há qualquer
vestígio de realidade nessa possibilidade. Em contrapartida, e pelas razões que acabam de ser
dadas, não parece igualmente plausível se jogar nas ondas dos defensores do fim do trabalho,
da “morte do sujeito”, do free-agent que constrói sua identidade como lhe convém, sem referências ou pontos de apoio. Ambas parecem soluções incompatíveis com o alto grau de desafio que a situação impõe aos atores sociais interessados no melhor entendimento do problema.
Encont ramos três formas de enfrentar a dupla situação da desmontagem da ontologia
do trabalho e crise do modelo do sujeito filosófico e sua noção correspondente de identidade.
Contudo, nenhuma delas se refere diretamente à experiência do indivíduo com o trabalho;
somos nós que fazemos uma apropriação delas visando a estendê- las à problemática do trabalho tal como a estamos elaborando aqui.
A primeira é oferecida pelo filósofo pragmatista Richard Rorty (Rorty, 1989). De acordo com este autor e sua concepção de subjetividade, a situação é melhor enfrentada por um
indivíduo que aprenda a não se levar a sério. O termo que ele usa para designar essa subjetividade é de “eu irônico”. Este eu não faz sua identidade depender de uma única fonte, como a
do trabalho por exemplo. Antes disso, ele adquire e abre mão de descrições de si mesmo dependendo de seus interesses pragmáticos e a sua orientação por um

ideal de auto-

enriquecimento, nas palavras de Rorty: o ideal de tornar-se melhor para si mesmo, aqui nessa
terra, independentemente do que se lhe digam ou imponham, em suma, sem ter de pedir o aval
de um “sujeito” metafísico que lhe mostre o caminho verdadeiro em direção a si mesmo.
Encontramos a segunda forma nos trabalhos do sociólogo inglês Anthony Giddens
(Giddens, 1991; 2002). Este autor considera que nossa situação presente é de ausência de certezas, um momento no qual as antigas tradições não conseguem mais nos situar num determinado mapa de coerência cognitiva, afetiva e social. Giddens acompanha o modo como o ind ivíduo vai se libertando das instituições e seus padrões pré- fabricados – em outras palavras, ele
acompanha a “morte do sujeito” no campo da construção da identidade – ao mesmo tempo em
que o processo lhe coloca responsabilidades antes assumidas por “outros” (Deus, Igreja, Empresa, Estado etc.). Na abordagem sensata de Giddens, o preço da liberdade não é o paraíso
vislumbrado por muitos, mas sim um árduo processo de fabricação de si mesmo em todas as
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instâncias da existência, da profissional à sexual. Porém, o autor reconhece que esse preço
merece ser pago, pois ele é condição para o próprio crescimento e auto-desenvolvimento do
indivíduo na atualidade.
Giddens apresenta uma nova “competência” desse indivíduo: o que ele chama de reflexividade. Por meio desta ele pode monitorar o impacto que sua ação gera no ambiente, em
si mesmo e nos outros e incorporar essa percepção ou auto-consciência no próximo curso de
ação. Um eu reflexivo seria aquele que se auto-monitora e se auto-constrói, estando a todo
momento racionalmente consciente das premissas utiliza no caminho. Aplicado ao trabalho, a
metáfora do eu reflexivo significa que todas as dimensões envolvidas na experiência profissional corre por conta do indivíduo, e que a aprendizagem, frustração ou auto-realização dela
derivadas depende de seu grau de apropriação e auto-consciência. Esta é uma abordagem de
época e, como a de Rorty, intensamente sintonizada com o momento atual onde se defende
idéias como as de empregabilidade, contratos instáveis, competência individual e assim por
diante.
Uma terceira abordagem, em nosso modo de ver intrigante e, sob certos aspectos, radicalmente diferente das anteriores é a do falso-self. O termo foi popularizado pelo psicanalista
D. W. Winnicott (Winnicott, 1982) e se refere à formação de um eu reativo que habilita o
indivíduo a lidar com as pressões do ambiente. Na sua origem está uma diferenciação entre
mãe-bebê mal-sucedida, pela qual aquela impõe seus desejos sobre o bebê, apagando ou abafando seus vestígios de singularidade e espontaneidade. Durante a vida, a criança tornada adulto terá dificuldade de apresentar à realidade seus verdadeiros interesses, preferindo imitar
os outros como recurso à aceitação por parte destes.
Vemos uma interessante aplicação deste conceito no contexto da desmontagem da ontologia do trabalho. Em primeiro lugar, porque o termo falso-self nos permite fazer uma diferenciação entre identidade e papel social. Enquanto aquela refere-se à apropriação, por parte
do indivíduo, de sua própria auto- imagem e auto-conceito, pelo qual, idealmente, equilibramse percepção interna e realidade externa, o papel social refere-se às expectativas alheias sobre
um determinado desempenho do indivíduo. Quando o trabalho era assessorado pela metana rrativa ontológica, os papéis sociais, logo, sua conexão com o indivíduo, eram claramente estipulados. Sabia-se claramente o que era um bom profissional e como o indivíduo poderia progredir em sua carreira, empresa e, de resto, na vida. Era menos importante falar de identidade
neste caso do que de papel social, já que aquela pressupunha maior grau de singularização do
indivíduo – isto é, maior contato consigo mesmo e com seus próprios interesses e desejos.
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Com a desmontagem da ontologia do trabalho o papel social ligado a este se estilhaça
nos diversos ethos aqui identificados. A conseqüência prática disto é que se torna um esforço
árduo tentar descobrir o que se espera em matéria de trabalho. Como essa certeza não ocorre,
pelas razões que já demos, os indivíduos acossados pela insegurança ontológica recorrem a
todas as fórmulas de plantão – gurus de administração, livros de auto-ajuda corporativa, escolas de negócio, consultorias etc. Nesse sentido, buscam cursos de aperfeiçoamento, não param
de estudar, se incomodam por não falar três ou quatro línguas, se enveredam em qualquer
forma de sucesso fácil e garantido e, principalmente, amoldam-se quase inteiramente às empresas às suas culturas organizacionais. No limite, para escapar da insegurança ontológica,
despersonalizam-se.
Há um pressuposto importante nessas abordagens. Podemos resumi- lo da seguinte
maneira: ou a identidade e o indivíduo são vistos pelo ângulo da agência, ou são vistos pelo
ângulo do “grande outro”, ou seja, de sua dependência do “sujeito” (no sentido filosófico que
descrevemos). Defender a agência significa priorizar menos as instituições e seus scripts. Significa que o indivíduo é de fato livre, social, econômica e, principalmente, “metafisicamente”.
Um indivíduo que não precisa, ou precisa muito pouco, de um “sujeito”. Defender a visão
contrária significa que a identidade, tal como fomos levados a concebê- la na história moderna
do ocidente, não se faz sem garantias, sem lastros. Na ausência radical desses lastros é a impotência que pode reinar. Rorty e Giddens são dois arautos da teoria da agência, Rorty mais;
Winnicott, e seu conceito de falso-self apresentado acima, como psicanalista, acredita de algum modo na importância do “Outro” (no “sujeito”).
Em nosso modo de ver, as três abordagens acima oferecem um excelente panorama da
situação atual, pós-moderna (entendendo por “pós-moderno” o período que se inicia com a
crítica ou “desmontagem” do sujeito filosófico e seus arranjos institucionais e epistemológicos). Quem estaria com a razão? Rorty será um dos principais autores discutidos neste estudo.
Ao final o leitor terá percebido como ele construiu sua abordagem sobre o que é identidade e
“indivíduo”. Verá que ele parece pressupor autonomia em excesso aos indivíduos, além de um
enquadre político-institucional claramente liberal, democrático – um que defenda, até a morte,
a individualidade. Giddens talvez seja menos radical, mas também acredita num excesso de
autonomia, flexibilidade e racionalidade para o indivíduo. A teoria de Winnicott sobre o falsoself recoloca o problema de distinguir entre o que é “falso” ou “verdadeiro”, pressupondo,
talvez, algum grau de metafísica do sujeito (ou seja, de certeza).
Vistos em conjunto e descontadas suas possíveis incompatibilidades do ponto de vista
da perspectiva teórica geral que adotamos neste estudo, esses três autores têm muito a nos
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dizer. Em primeiro lugar, pois acertam no diagnóstico: o sujeito filosófico foi desarranjado; os
sistemas de certeza estão “novamente” (talvez tenham sido em toda a história da humanidade!)
abalados. Em segundo lugar, acertam também quando vão direto à raiz do problema da identidade: suas bases modernas e as conseqüências de seu abalo.
Neste estudo não temos a pretensão de finalizar uma resposta sobre a melhor forma de
lidar com a insegurança ontológica que marca a experiência presente com o trabalho. Esperamos, no entanto, deixar claro os contornos do problema. Em particular, esperamos que fique
claro que as narrativas do trabalho e as narrativas identitárias não podem ser tratadas separadamente, tendo em vista o arranjo em que foram, simultaneamente, colocados ao longo da
história recente do ocidente industrial. Adicionalmente, esperamos também mostrar que entre
o modernismo e o pós- modernismo no campo do trabalho é preciso escolher pela cautela.

O plano de estudo

Encerramos esta introdução apresentando ao leitor o plano geral deste estudo. Em termos gerais, sua estrutura reflete nosso interesse em acompanhar a formação do que chamamos aqui
de ontologia do trabalho, depois sua desmontagem, suas conseqüências na forma de insegurança ontológica e enfim alternativas de enfrentamento desta insegurança, seus limites e potencialidades. O estudo é composto ao todo por seis capítulos, incluindo esta introdução. Ao
seu final segue uma seção de conclusões.
No Capítulo 2 analisamos, detalhadamente, o projeto moderno da filosofia do sujeito.
O propósito desse capítulo é mostrar que o sujeito filosófico tornou-se uma das principais
instâncias fundadoras da modernidade e também dos conceitos psicológico e sociológico de
indivíduo e identidade. Com a ajuda da abordagem do pragmatismo, uma corrente filosófica
surgida nos Estados Unidos que, dentre suas contribuições, sustenta uma consistente crítica à
metafísica ocidental do sujeito, mostramos que a ontologia é uma construção discursiva destinada a nos apresentar uma versão da identidade como algo necessariamente dependente de um
fundamento para existir. Encerramos o capítulo com a proposta do pragmatismo para descrever a identidade de uma forma outra que não recorrendo a instâncias metafísicas, a certezas,
para firmá- la. Esse capítulo é importante porque ele apresenta os principais conceitos metodológicos que utilizaremos neste estudo.
No Capítulo 3 iniciamos nossa jornada de reconstrução da ontologia do trabalho. Nele
nossa intenção foi voltar no tempo com o intuito de identificar as principais tradições dessa
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ontologia. Procuramos entender o conceito de trabalho entre os Gregos, os principais pensadores da Igreja na Idade Média e no Renascimento. A linha lógica que organiza o capítulo é a
pergunta: podemos encontrar a importância elevada, ontológica, dada ao trabalho entre os
Antigos? Nossa hipótese é de que a ontologia do trabalho, quer dizer, sua centralidade no conjunto da vida social, é um acontecimento tipicamente moderno e que em períodos anteriores a
afirmação de tal centralidade não faria sentido, tendo em vista a força, ora do vocabulário
filosófico, ora religioso ou ora artístico na definição do ser humano. Contudo, ainda que não
possamos encontrar um lugar central reservado ao trabalho no período analisado, ele deixa
como legado as principais tradições do ocidente sobre o trabalho, as quais influenciam de um
modo ou de outro na formação da ontologia do trabalho. O capítulo é encerrado com uma
discussão sobre o conceito de trabalho no protestantismo, movimento de reforma religioso
que dá o primeiro passo decisivo rumo à elevação espiritual do trabalho e à individualização
do sujeito.
No Capítulo 4 explorarmos as cinco bases da ontologia moderna do trabalho. Nosso
objetivo no capítulo foi mostrar como sur ge e no que se transforma a ontologia do trabalho a
partir da emergência da modernidade industrial e de seu novo vocabulário, o econômico. Postulamos nesse capítulo tratarem-se de cinco bases: a redescrição do sujeito religioso em sujeito econômico, feita por Adam Smith; a base moral do trabalho, oferecida pela ética protestante, fusão de princípios morais com princípios econômicos, tal como analisada por Max Weber;
as ideologias do trabalho que começaram a surgir no final do século dezoito e que se baseavam numa reforma moral do valor do trabalho, buscando justificar os interesses e atender as
necessidades da nova classe de dirigentes industriais; a emergência do sujeito do trabalho,
empreendida por Karl Marx, um dos principais responsáveis pela elevação do trabalho à categoria-chave na modernidade; e a contratualização do trabalho, processo investigado por Émile
Durkheim e que representava a transformação do trabalho em princípio de organização social
e moral.
No Capítulo 5 analisamos o fenômeno que estamo s denominando neste estudo de
desmontagem da ontologia do trabalho. Mostramos que o trabalho é questionado em sua centralidade econômica, moral, ideológica, filosófica e contratual. Identificamos nesse capítulo
quatro linhas de ataque a essa centralidade. Buscamos mostrar que é a ontologia do trabalho
que foi desmontada na segunda metade do século vinte. A conseqüência disso é o enfraquecimento do vínculo entre trabalho e identidade, na medida em que são apresentados novos
discursos, novos enredos e vocabulários para a expressão da identidade que não apenas por
meio do trabalho.
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Por fim, no Capítulo 6 argumentamos que a principal conseqüência da desmontagem
da ontologia do trabalho é a ambigüidade. Ou seja, quando o trabalho enfraquece em sua posição central de definidor da identidade e quando ele próprio não possui mais um sentido amplo o suficiente capaz de integrar instituições e indivíduos estes não têm mais uma referência
única em seu contato com o trabalho. Mostramos que o valor e o sentido do trabalho estão
hoje fragmentados em vários ethos, cada um deles com a particularidade de não definir, em
definitivo, o que é trabalho e qual seu papel na constituição da identidade. A sobreposição
desses ethos, suas ofertas contraditórias de enredos sobre aquele papel, somado à instabilidade
das instituições sociais, provocam um fenômeno que denominamos de insegurança ontológica. O capítulo explora quais as características dessa insegurança e algumas formas de enfrentá-la. O estudo termina com uma apreciação crítica dessas formas de lidar com a ambigüidade
e fragmentação do trabalho na atualidade.
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Capítulo 2
Pragmatismo, sujeito e ontologia
(Ou sobre a crítica ao essencialismo ontológico)

O objetivo geral deste capítulo é apresentar a abordagem pragmática do presente estudo. Os
termos aqui analisados servirão de base para todas as discussões realizadas nos próximos capítulos. Assim, nosso propósito é destacar os principais termos e definir os instrumentais teórico- metodológicos da investigação com base nas contribuições do pragmatismo. Na prática, o
capítulo está organizado em duas partes. Na primeira, discutimos o significado de sujeito e
subjetividade na tradição filosófica que, de acordo com o pragmatismo, é uma tradição metafísica. Na segunda, acompanhamos o modo como o pragmatismo, em particular o do filósofo
norte-americano Richard Rorty, critica aqueles termos e propõe novo vocabulário para descrevê-los. Por fim, tentamos argumentar a favor de considerar a ontologia como uma prática
discursiva orientada pela defesa de certas intenções pragmáticas e certos interesses na definição de quem somos, e não como a Verdade última e derradeira sobre quem somos.

O que é o pragmatismo?
O pragmatismo é uma corrente filosófica nascida na América, tendo os filósofos Charles Peirce, William James e John Dewey como seu precursor. Filósofos contemporâneos como C.
Quine, D. Davidson e, mais presentemente, Richard Rorty, são considerados neopragmatistas,
pois resgatam muitos dos princípios originais do pragmatismo num contexto pós-virada lingüística. Tal virada caracteriza uma nova abordagem a problemas tradicionais da filosofia
mediante nova compreensão do uso da linguagem. Para Rorty (1993), o pragmatismo pode ser
considerado um empreendimento anti-representacionalista, já que busca escapar da tradição
ocidental- metafísica que distingue essência e aparência, tradição essa inaugurada nos primó rdios da história ocidental, na Grécia, mais especificamente com Platão.
O anti-representacionismo, prossegue Rorty (1993), caracteriza-se pelo abandono de
uma versão contemplativa do conhecimento, o que, por sua vez, leva ao igual abandono da
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distinção entre aparência e realidade. Essa versão contemplativa, instigada por Platão, pressupunha que podemos acessar a realidade tal como ela é em si, sem nos ludibriarmos pelos véus
da ilusão. Tal acesso privilegiado dar- nos- ia uma perspectiva neutra e onipotente do mundo,
uma espécie de perspectiva divina sobre as coisas necessárias realmente e as que não o são.
Ver o mundo verdadeiramente, portanto, não depende de perspectiva, não depende das idiossincrasias de quem vê, mas da realidade ela própria e de nossa abertura subjetiva, isenta e
exata, para enxergar.
Os temas mais importantes ao pragmatismo são a teoria do conhecimento ocidental, de
ênfase metafísica (representacional, essencialista); a teoria da verdade como correspondência,
para a qual a verdade é estabelecida de acordo com sua exatidão em relação à realidade; e à
subjetividade moderna, enquanto metafísica da subjetividade – a subjetividade como construção filosófica destinada a fundar, a lastrear, o conhecimento verdadeiro sobre o mundo e o
próprio indivíduo. Em síntese, o empreendimento pragmatista procura desbancar a tradição
epistemológica ocidental baseada na premissa-base de que o mundo é mundo-enquantorepresentação para um sujeito que funciona como árbitro imparcial e superior da Verdade.
Desse modo, o pragmatismo está interessado em discutir questões como O que é a
verdade? O que é o conhecimento? O que é o sujeito? Em termos de instrumentais, ampara-se
na filosofia analítica e, no caso de Rorty, em autores continentais dos quais os mais recorrentes são W. Wittgenstein, F. Nietzsche e M. Heidegger. Em particular em relação a Richard
Rorty, autor a quem mais citaremos neste capítulo, seus temas de interesse a este estudo envolvem a crítica à teoria do conhecimento, no que recebeu a influência de J. Dewey e W.
Quine e a crítica à metafísica da subjetividade ou à noção moderna de sujeito, no que recebeu
a influência de C.Peirce e D. Davidson. Rorty também envolveu-se com críticas às teorias de
verdade, em grande medida amparado na filosofia de seu conterrâneo D. Davidson. Neste
capítulo, abordaremos o modo como Rorty interpreta a tradição filosófica ocidental acerca do
que é e como chegamos ao conhecimento e sua tese sobre a necessidade de abandonarmos
quaisquer vestígios de metafísica na descrição do sujeito.
Como dito anteriormente, o pragmatismo de autores como Richard Rorty depende
muito de sua adesão ao giro linguístico, deno minação dada ao movimento, dentro da filosofia,
que transformou questões filosóficas tradicionais em questões de linguagem. Não se trataria
mais, depois do giro linguístico, de buscar a correspondência entre nossas palavras e o mundo,
certificando- nos de que aquelas espelhariam, representariam, acuradamente este último. Ta mpouco se deveria prolongar tradição inversa, igualmente problemática, de buscar a verdade
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apenas no âmbito da linguagem, da coerência entre os termos lingüísticos utilizados nos mais
variados construtos científicos ou filosóficos de explicação do mundo.
Em vez de tudo isso, os autores adeptos do giro linguístico defendem que devemos
conceber diferentemente o papel da linguagem: não como representação, mas como ação. Em
outras palavras, a linguagem não serve para representar o mundo, mas antes para lidarmos
com ele. Com um “giro” posterior, denominado por Rorty de “giro pragmatista”, a linguagem-como- uso ganha novo ímpeto, sendo compreendida a partir de seus compromissos pragmáticos com o mundo. Quer dizer, a linguagem é linguagem-em- uso: usamo- la como o fazemos com ferramentas destinadas a nos ajudar a construir algo.
Podemos dizer que Richard Rorty está para a filosofia analítica assim como filósofos
como M. Foucault, J. Derrida e M. Heidegger estão para a filosofia continental. Todos eles
empreendem um esforço de “desconstrução” ou “redescrição” (termo rortiano) do legado da
metafísica ocidental. Ao sugerir que abandonemos a metafísica, que deixemos de nos descrever por termos transcendentais e a-históricos; ao advertir que interrompamos a maneira de
pensar platônica e a velha teoria do sujeito, ao fazer tudo isso Rorty abre caminho para a inter-subjetividade, para o diálogo e o reconhecimento da capacidade performativa da linguagem dentro das reais e possíveis “comunidades lingüísticas” de falantes.
Neste estudo, onde precisamente discutimos a visão de que o trabalho tornou-se mais
uma versão ocidental da metafísica platônica, na forma de ontologia do trabalho, as contribuições de Rorty são de vital importância. Primeiro, pois a ontologia depende de uma visão essencialista do sujeito – de fato, só podemos dizer o que é mais fundamental, característico ou
intrínseco ao ser humano se acreditamos numa determinada teoria sobre o que é, verdadeiramente, ser humano. Mais do que acreditar numa “teoria”, trata-se de partilhar um determinado
vocabulário, uma dada forma de vida, na concepção de Wittgenstein. Dentro da forma de vida
criada pela metafísica, ser humano é ser alguém impenetrável pela linguagem, alguém nãocontingente, que se descreve sempre de maneira única – a única verdadeira.
Segundo, pois Rorty abre a possibilidade para introduzirmos a questão do discurso na
construção do sujeito. Na medida em que ele reabilita a linguagem como construtora do sujeito e da subjetividade, na medida em que lhe reconhece seu caráter contingente, histórico e
performático, podemos entender como a ontologia do trabalho – de resto qualquer forma de
ontologia – é uma construção discursiva destinada a brindar-nos com determinadas crenças
sobre quem julgamos ser quando dizemos que somos “sujeitos”. Na definição de Rorty, como
veremos neste capítulo, sujeito é simplesmente algo postulado como “causa” das ações intencionais do falante. Quer dizer, na medida em que somos seres intencionais, livres e capazes de
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agir autonomamente sobre o mundo e nós mesmos, temos de inventar razões, temos de justificar o porquê de sermos ou agirmos de determinado modo. Essa justificativa, e suas respectivas razões, dependem do uso que fazemos de determinadas teorias de verdade.
Aqui, “verdade” é desinflacionada de metafísica: deixa de ser a Verdade, a única que é
verdadeira posto ser a única que, acuradamente, espelha a realidade tal como ela é, e se torna
verdade possível, obra de acordo, persuasão ou imposição de outros seres falantes (não de
Deus, da História ou da Necessidade). A verdade, nesta última concepção, depende de uma
teoria de verdade e nenhuma destas teorias de verdade detém um privilégio epistemológico
sobre as outras, já que todas são incomensuráveis, ou seja, irredutíveis umas às outras. O que
altera o valor de verdade de uma teoria não é seu compromisso com a essência das coisas,
mas seus diferentes propósitos e justificativas pragmáticas. Na tradição metafísica ocidental, a
Verdade é dada unilateralmente, por exemplo, pelo uso adequado do método – a ciência teria
então a verdade última sobre os objetos que estuda, e não uma forma outra de controlar ou
compreender o “real”. De modo semelhante, a ontologia, no seu sentido metafísico, seria a
Verdade sobre o ser, e não uma verdade a mais dada por um determinado jogo de linguagem
sobre “quem somos”.
E, em terceiro lugar, a leitura de Rorty nos permite entender que as várias “ontologias”, das quais analisamos aqui a do trabalho, são antes construções discursivas do que a ve rdade última sobre o ser. Em outras palavras, somos levados a crer que, quando uma ontologia
associa o sentido do ser, isto é, de quem somos, a uma única entidade, por exemplo, Deus,
Razão, Natureza ou Trabalho, ela o faz em nome da Verdade. Mas, o que devemos notar é que
esta Verdade é instituída, inventada, faz parte de uma narrativa, de uma determinada forma de
conceber a realidade, faz parte de um tipo de consentimento. Consiste de um vocabulário, de
uma determinada forma de vida ou jogo de linguagem dentro dos quais aprendemos o que é
ser humano e quais são as formas corretas (metafisicamente) de nos relacionarmos conosco
mesmos e com os outros. A aceitação desse vocabulário depende de práticas sociais, de acordos intersubjetivos, e não da imposição objetiva da realidade, da compulsoriedade do uso de
determinada forma de descrever aqueles relacionamentos. Essa é a posição de autores pragmáticos como Richard Rorty, os quais analisaremos na seqüência.
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Parte I
Metafísica, ontologia e subjetividade
Nesta primeira parte do capítulo analisamos o legado da tradição filosófica ocidental no que
concerne ao que é “ser humano”, em outros termos, a como aprendemos a descrever nossa
relação conosco mesmos e com o mundo. Começamos mostrando, na leitura de Rorty, como a
tradição filosófica que remonta a Platão, Descartes e Kant inventou o sujeito como a instância
intermediária entre o mundo e o falante, responsável pelo conhecimento e pela prova da realidade. Em seguida, analisamos como a subjetividade tornou-se a forma prioritária de acessarmos o mundo, de conhecê-lo e a nós próprios.

A invenção da subjetividade
A subjetividade moderna mantém como característica principal a idéia de que existe uma
“mente” capaz de servir de campo prévio e necessário a toda e qualquer inquirição dita cient ífica – ou a qua lquer outra inquirição com potencial para ocupar o banco da verdade. Pode-se
desmembrar a metafísica da subjetividade em duas crenças principais, dadas a seguir.

a) Na crença na representação, compreendida como um espelhamento mental da realidade. A representação é uma atividade do sujeito do conhecimento, o qual é capaz de traduzir aspectos não-lingüísticos do mundo (coisas, “objetos” etc.) em imagens mentais claras e distintas umas das outras (ou seja, é capaz de discernir sobre aquelas representações que são mais ou menos privilegiadas). Representar é
uma atividade consciente, uma conseqüência da ação reflexiva da mente do sujeito
epistemológico, isto é, do sujeito como juiz do verdadeiro e do falso, o detentor da
linguagem e do pensamento conceitual. Sujeito e objeto, nesta perspectiva, estão
metafisicamente separados: o primeiro age, o segundo sofre a ação do primeiro e
pode ser por ele manipulado. Esta é a versão iluminista da noção de subjetividade.
b) Na crença de que há um núcleo inefável dentro do ser humano, centro de experiências e sentimentos que não podem ser partilhados, mas somente conhecidos pelo
contato entre o sujeito e seu próprio coração. Na história da filosofia, Rousseau eleva o valor da intimidade, dando-lhe equivalente relevância que o método racional
tinha para Descartes, pelo menos no que toca ao estabelecimento do valor de ve rdade dos enunciados ou representações. O que está em questão aqui é a noção de
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“homem natural”, que possui o centro primitivo de uma razão natural, a qual se
conecta com as idéias tradicionais de essência, espírito ou verdade inerentes à subjetividade. Este centro é a fonte a partir da qual se originam as coisas e pelo qual o
sujeito cresce e se desenvolve enquanto ser humano. Esta é a versão romântica da
noção de subjetividade.

A subjetividade, desde que entendida como um conceito filosófico-metafísico preparado para tornar possível um certo tipo de conhecimento – representacional –, é formada pelo
“Eu penso”, de Descartes; pelo “Eu sinto” (de sentimento) de Rousseau; e pelo “Eu experimento” (de sensação) de Locke. Do lado de Descartes se nota um modelo particular de subjetividade mais próximo ao Iluminismo (a verdade é dada ao sujeito do conhecimento), ao passo
que do lado de Rousseau se insinuam os fundamentos do Romantismo (a verdade se desloca
do Cogito e é acessada pelo assentimento do coração, tornando-se algo eminentemente íntimo
e incomunicável). Para ambos, entretanto, a subjetividade é ativa, sendo a sede da razão ou do
sentimento, capaz de identidade consigo mesma e de estabelecer direitos, virtudes e, princ ipalmente, a verdade.
Descartes e Rousseau apresentam, assim, modelos de subjetividade distintos e particulares. Como diz Ghiraldelli Jr. (2000), é possível abstrair estes modelos para se pensar numa
espécie de modelo geral de subjetividade, aceito pela maioria dos pensadores modernos. Desse modo, afirma Ghiraldelli Jr., a subjetividade pode ser desmembrada e descrita de acordo
com “níveis de consciência”, sendo eles: o Eu, a pessoa, o cidadão e o sujeito epistemológico.
O Eu é a marca da identidade do sujeito, fluxo temporal de estados corporais e mentais. Ele é
capaz de reter o passado, perceber o presente e projetar o futuro; é o centro ou unidade de
todos esses fluxos, também considerado como consciência psicológica, formada pelas vivências pessoais. Esse Eu permanece intocado diante do mundo e é, ao mesmo tempo, produtor,
organizador e reorganizador de nossas experiências sensíveis, intelectuais e racionais. A pessoa é a consciência moral, sujeito que discerne entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
O cidadão é a consciência política, o sujeito como juiz dos direitos e deveres. O sujeito epistemológico é a consciência intelectual, o sujeito como juiz do verdadeiro e do falso; trata-se
da consciência em sua modalidade mais universal. Escreve Ghiraldelli Jr.: “A subjetividade
assim composta, considerada a consciência que se manifesta nessas quatro formas principais,
é a instância da qual o homem (empírico ou abstratamente genérico) deve participar. Se con-
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seguir isso, autenticamente, torna-se o sujeito – ‘aquele que é consciente de seus pensamentos
e responsável pelos seus atos’” (p. 23-24 – grifos do autor).
Para o conhecimento chegar a ser “verdadeiro”, ele deve ser crivado pela certeza subjetiva fornecida pelos critérios de verdade da “metafísica da subjetividade”. Por conseguinte,
tal metafísica funciona como um dispositivo de legitimação moral e intelectual do saber, um
tipo de fundacionismo filosófico que tenta converter o ser humano, o “homem” (no jargão
iluminista/humanista), em sujeito, quer seja na vertente iluminista/cartesiana (item “a”), ou na
vertente humanista/romântica (item “b”). Ambas possuem pedagogias próprias para levar a
cabo essa conversão, para se trazer à luz o “verdadeiro” sujeito e sua “verdadeira natureza”. É
importante registrar que essa conversão, essa passagem, do ser humano a sujeito produz, ao
mesmo tempo, o indivíduo moderno. Ou seja, os seres humanos concretos, à luz da “metafísica da subjetividade”, devem alcançar aquilo que, metafisicamente, o fora destinado enquanto
uma criatura pensante/racional (vertente iluminista) ou enquanto uma criatura que deve visar
à liberdade, ao sentimento, à comunhão consigo mesmo e com seu íntimo (vertente românt ica). Esta fusão entre as noções de sujeito e indivíduo serão discutidas um pouco à frente.
Rorty (1991a) chama a atenção para um terceiro tipo de subjetividade, que ele designa
como o modelo neokantiano. Como diz Ghiraldelli Jr. (2000), “Este, o modelo neokantiano, é
mais complexo que os de Descartes e Rousseau. Em vez de manter um ‘eu’ com apenas periferia e centro, o modelo neokantiano põe um ‘eu’ dividido em três camadas: periferia, campo
médio e núcleo” (p. 51). Rorty (1991a), por meio de um esquema visual, traça o modelo neokantiano da subjetividade como composto por três esferas concêntricas: a primeira, mais em
contato com a realidade exterior – o mundo físico – abriga o “Eu exterior”, rodeado pela contingência e por asserções, proposições etc., passíveis de serem facilmente abandonadas, uma
vez que não importam tanto quanto a camada mais interna, justamente a segunda esfera, ocupada pelo “Eu intermediário”, o qual contém, a priori, crenças e desejos responsáveis pela
“estruturação” ou pela constituição da primeira esfera. Por fim, a terceira esfera, aquela localizada no campo mais interior, é habitada pelo “Eu interior”, ou pelo “Eu verdadeiro”, o tipo
de Eu inescrutável e inefável, compondo o núcleo do sujeito, sua verdadeira essência. Como
advoga o próprio Kant, este núcleo – ou “Eu verdadeiro” – não pode ser confundido com os
demais elementos da estrutura (com as duas outras esferas), pois ele é transcendental, inincapturável por qualquer teoria ou rede de crenças e desejos contingentes. Pelo contrário, é este Eu
que “contém” as crenças e desejos que formam os outros “eus” das demais esferas da subjetividade.
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Esse modelo neokantiano de subjetividade leva em conta aquilo que, na seção anterior,
se afirmou a propósito da divisão contingente/conteúdo, ou intuição/ conceitos, ou mesmo
entre esquema/conteúdo. Estas dicotomias são reduzidas no mesmo radical da invenção moderna da mente e da epistemologia como marcas registradas do status superior do homem
diante dos outros animais, isto é, sua capacidade de, a um só tempo, entrar em contato com a
“realidade exterior” e transcendê- la graças a sua capacidade de apreender universais, de enxergar por detrás das aparências, ou então graças a sua capacidade de efetuar “sínteses” entre
intuições e conceitos a priori (capacidade de “constituir”os conceitos). Kant, conforme comenta Rorty (1979), ficou a meio caminho no abandono da tradição que lhe era anterior, principalmente vinda de Locke, de que os objetos “impõem” as “suas” representações sobre a
mente, que, diante de tão poderosa influência, não teria outra saída senão a de se agarrar a elas.
Fica a meio caminho porque, ao advogar o fato de que o conhecimento é sempre conhecimento para uma consciência, ele abre as portas para uma espécie de idealismo – para o qual a
noção de “Eu verdadeiro” faria o serviço de constituir o mundo tal qual ele seria apreendido
pelos universais categóricos das chamadas “faculdades transcendentais” do entendimento.
O modelo de subjetividade kantiano, dessa forma, preserva a metáfora ocular intacta,
no sentido de que ainda preserva a noção de que temos uma faculdade capaz de representar as
coisas de modo exato ou acurado (embora o modelo kantiano tenha sofisticado tal atividade
representacional). Isto pode ser mais bem compreendido ao se considerar as formas de relação
que Kant imagina existirem entre o sujeito assim retratado (ou melhor, entre a subjetividade
assim retratada) e o mundo físico, a realidade externa. Três destas relações merecem destaque
aqui: primeiro, a linha da representação – Kant, como a tradição que ele encontrou, acreditava no princípio, já apresentado neste capítulo, de que o sujeito poderia traduzir o mundo em
palavras que melhor o representassem no espaço interno da subjetividade (na mente, ou no
“espelho da natureza”). Esta idéia pressupõe outra: a me nte como um teatro que reproduz,
internamente, coisas exteriores. Neste caso, haveria então melhores ou piores representações,
o que equivale a dizer que haveria formas melhores ou piores de dizer como as coisas realmente são.
A segunda forma de relação entre sujeito- mundo é a da constituição – que pressupõe a
existência de verdades mais essenciais do que outras, que seriam, assim, contingentes. As
verdades necessárias – ou essenciais – teriam esta característica por não dependerem, para sua
existência e/ou validade, dos dados empíricos. Na versão kantiana, verdades necessárias são
não-contingentes e estão localizadas na esfera média do seu modelo de subjetividade. Por fim,
uma última forma de relação é a que torna as sentenças ou as representações verdadeiras, ou
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seja, é a forma de relação caracterizada pela verificação – “o evento no qual algo na realidade
é emparelhado com uma frase que em princípio lhe corresponderia, autorizando-a a qualificarse como verdadeira – como perfeitamente correspondente a ‘algo na realidade’” (Ghiraldelli
Jr., 2000, p. 58). Com base numa crítica a estas três formas de relação sujeito-mundo, Rorty
(1979; 1991a) irá descrever sua visão naturalizada e holística da subjetividade.

Sujeito e indivíduo
A discussão sobre a “metafísica da subjetividade” (Heidegger, 2002) é importante pois nos
ajuda a compreender a diferença, algumas vezes negligenciada, entre a noção de subjetividade
e a noção, de cunho sociológico-psicológico, de individuo. Ao que cumpre acrescentar sobre
este tema, pretendemos discorrer sobre a confusão entre estes dois conceitos – que pode estar
seguindo em curso em alguns discursos da Psicologia atual. Esta confusão faz com que uma
certa tradição filosófica, exatamente aquela iniciada por Platão, perseguida por Descartes e
consolidada por Kant, dite uma visão de conhecimento que, dentro pelo menos de uma certa
perspectiva filosófica (em especial na neopragmática de Rorty), tem sido alvo de intensas
críticas e redescrições. É neste ponto que julgamos que uma assimilação consciente do trabalho de Rorty (1979; 1982; 1991a; 1999) convida a uma séria e abrangente redefinição de conceitos-base que sustentam certas teorias da Psicologia e mesmo certas teorias das Ciências
Sociais nos dias de hoje. É esta metafísica da subjetividade que mantém velhas dicotomias da
época moderna, tais como sujeito-objeto e linguagem- mundo.
Uma explicação para o porquê de haver uma tal confusão entre a noção – metafísica –
de sujeito, com seus enraizamentos na teoria da mente e do conhecimento como espelhos da
natureza, e a noção de indivíduo, pode ser dada lembrando que as Ciências Sociais são temporalmente posteriores à fusão filosófica entre a noção de sujeito, aquilo que fica, que permanece, e a de indivíduo – homens e mulheres que agem segundo as pressuposições do sujeito filosófico: conscientes, tomam decisões, são a base da lei e detêm responsabilidades diante de
seus atos. Um indício deste fato pode ser remotamente encontrado no surgimento concomitante entre, de um lado, o romance – típica história de indivíduos – e, de outro, a própria noção
de sujeito na filosofia, tal como a apresentei antes. O Romantismo, apoiando-se nas noções de
Rousseau, mantém, ele também, a noção de que alguma coisa permanece, de que alguma coisa sub-jaz (subjectum): no caso, o que permanece é a alma interna ou o Eu interior, a parte
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mais íntima do sujeito – que permanece e que pode ser um terreno prévio de inquirição (no
caso de Rousseau, a “verdade” está no coração).
Para ficar mais claro o modo como ocorre a referida fusão, basta dizer que o sujeito é
um ideal metafísico, ao passo que o indivíduo é formado nas diversas épocas e estruturas históricas. Sujeito, tal como vem sendo descrito aqui, é uma noção filosófica, cuja constituição
podemos encontrar na filosofia de Descartes. O sujeito, nesta filosofia, é abstrato e universal,
um ideal a que todos devem chegar para serem “verdadeiramente humanos”. O sujeito não
tem um rosto, não tem uma história, não é contingente e não pode ser visto; não é um “ser”
concreto, mas uma abstração. Descrito na semântica do iluminismo e do humanismo, é aquele
que é “consciente de seus pensamentos e responsável pelos seus atos”; é a razão, a consciência, o Eu.
Em contrapartida, podemos acompanhar o surgimento do indivíduo por meio, por exemplo, de estudos como os do sociólogo Norbert Elias (Elias, 1993). Nestes estudos acompanhamos como o indivíduo, independentemente de ideais metafísicos a priori, se constitui na
base de distintas regras socializatórias, que variam ao longo do tempo e em função de grupos
sociais concretos. Nesta perspectiva, o indivíduo, ao contrário do sujeito, não fundamenta
nada, não serve de base para o estabelecimento da verdade dos diversos saberes; ele é circunscrito e tem, digamos assim, uma “face”. Ele, inclusive, é descrito num outro vocabulário
e segundo outras orientações, a saber, o vocabulário das Ciências Sociais, originalmente preocupadas em traze r o sujeito (filosófico) para o chão, em dar- lhe corpo e substância.
Contudo, as Ciências Sociais, ainda que utilizando o vocabulário do indivíduo, muitas
vezes se prendem, explícita ou implicitamente, à noção filosófica de sujeito, e isto da seguinte
forma. Quando descrevem o indivíduo, geralmente o fazem atribuindo a ele características
que pertencem, originalmente, ao sujeito filosófico: descrevem o indivíduo como “consciente
de seus pensamentos e responsável pelos seus atos”, como “dono de si”, como devendo alcançar um certo ideal para então realizar-se como um “humano verdadeiro”, como possuindo um
núcleo inefável, inescrutável e mais essencial do que outros, como portador de crenças necessárias e de crenças contingentes e como separado da realidade natural por uma província especial, a razão, a capacidade de representar o mundo de modo exato. Como constituído por
alguma espécie de ontologia. No entanto, apesar de falar de seres concretos, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens etc., muitas das teorias das ciências sociais fundem as duas noções, fazendo repercutir no indivíduo a metafísica que deu origem ao sujeito ou à subjetividade modernos. Um exemplo com relação à psicologia.
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A psicologia, sendo uma ciência voltada para o estudo de indivíduos, pode, ao invés
de descrever a subjetividade como algo contingente e gerido dentro de uma prática lingüística
histórico-social particular, dizer que o indivíduo é a incorporação de um tipo de ideal que deve ser alcançado para se chegar ao que realmente condiz com a condição humana, ao que ve rdadeiramente devemos aspirar ou ao que realmente devemos contar como subjetividade etc.
Estamos diante de uma confusão entre as noções de indivíduo e sujeito sempre que acreditarmos que nossas definições do humano, da subjetividade, são mais do que descrições motivadas por interesses e finalidades próprios, concretos, “disciplinares” (no sentido dado a este
termo por Foucault), toda vez que acreditarmos que são verdadeiras descrições do Humano,
partilháveis por todos os seres dotados de razão, sentimento, de um Eu ou de uma identidade.
A confusão aparece no instante em que tentamos dar apoio ou fundamento à nossa descrição
da individualidade ou do indivíduo para além de nossas teorias presentes e de nossos interesses particulares, circunscritos; toda vez que escoramos nossas definições de individuo (ou da
subjetividade) na metafísica, e baseamos nossa investigação na busca de conhecimentos crivados pela metafísica da subjetividade, pelo ideal universal do que seja, verdadeiramente, o
ser humano, a personalidade, as condutas humanas, o desenvolvimento humano, o comportamento etc.

Sujeito e ontologia
As ciências sociais, em muitas de suas teorizações, apesar de se insurgirem contra a metafísica através da tentativa de trazer o sujeito para o chão das ciências empíricas, incorporaram a
noção metafísica e filosófica de sujeito. E a própria psicologia adotou algumas das pressuposições da chamada metafísica da subjetividade, tais como o fato de ser o sujeito o senhor de
seus pensamentos (consciência), o responsável por seus atos (vontade) e o fato de ser ele “universal”, imutável, abstrato, e fundiu-as com alguns de seus conceitos-chave, tal como o próprio conceito de indivíduo, de Eu e de personalidade, por exemplo (ou de qualquer outro conceito que implique na idéia de que algo permanece, de que é mais “intrínseco” do que outras
coisas, mais “profundo”, “estruturante”, “necessário” etc.). É também devido a esta confusão
que muitas pessoas interpretam as críticas que são feitas a este modelo como uma tentativa de
“matar o sujeito”, pois não entendem a fusão feita entre uma noção filosófico- metafísica, criada para fundar uma teoria do conhecimento (esta sim sob ataque de violentas críticas – tal
como feito por Rorty, 1979), com os conceitos de indivíduo, classe social, grupo etc., forjado
nas Ciências Sociais e na própria psicologia para dar conta de fenômenos contingentes.
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Portanto, ontologia, enquanto essência do humano, está envolvida inteiramente com a
noção filosófica de sujeito. Trata-se de um postulado sobre o que é ser humano, uma tentativa
metafísica de organizar as experiências sensíveis pelas quais passam os indivíduos, dandolhes uma explicação coerente e unitária. Conforme apresenta Dufour (2005), o sujeito é uma
forma ideal que, como tal, preside à formação de todo indivíduo (empírico). Vimos, anterio rmente, o sujeito idealizado por Descartes: racional, dotado de um eu que é reflexo de suas
próprias atividades pensantes, acossado por um corpo sensível cujos excessos devem ser fortemente vigiados e expurgados. Vimos, também, o sujeito kantiano, fundado na subdivisão
complexa de instâncias pensantes e sensitivas, reunidos pelo poder do entendimento. E, como
veremos no Capítulo 4, temos também um sujeito do trabalho, cujos principais elementos é
sua capacidade racional de agir sobre o mundo e de transformá- lo, de desenvolver uma consciência na medida em que se apropria de seu trabalho e dele extrai o sentido máximo da existência.
Toda ontologia é um tipo de verdade sobre o ser. Mas não uma verdade contingente,
antes disso: uma verdade essencialista, dado que ela se engancha aos “fatos tais como eles
realmente são”. Nesse sentido, se Descartes cunhou um sujeito racional, tudo o que fugisse
dos termos de um tal sujeito seria entendido como “falsidade” ou não-sujeito. Para Marx, a
quem atribuímos a invenção do sujeito do trabalho, tudo o que não estivesse relacionado com
a escolha do próprio trabalho, a autonomia em relação a ele, à capacidade de auto-realização
por meio dele, seria considerado não-sujeito, ou, como se tornou popular, alienação. A ontologia, nesse sentido metafísico preciso ligado ao sujeito filosófico, é a chave para a decifração
de quem realmente somos, de nossa verdadeira subjetividade. Pressupõe inteiramente a me tafísica da subjetividade, na medida em que depende de uma instância que legitime sua verdade.
Dufour (2005), fazendo uma leitura psicanalítica (lacaniana, para sermos mais precisos)
da ontologia afirma algo próximo ao que acaba de ser dito: que o homem é uma substância
que não tira sua existência de si mesma, mas de um outro ser. A submissão a um “grande Outro” é condição para a existência dos pequenos sujeitos, vale dizer, dos indivíduos empíricos.
As ontologias múltiplas, diz- nos Dufour, deram vários nomes a essa necessidade de submissão: Natureza, Deus, Razão, Ser, e, em nosso caso, Trabalho. Mas Dufour, mesmo seguindo
caminhos distintos dos que Rorty, termina por desconstruir ou redescrever a metafísica da
subjetividade e a ontologia, afirmando ser tal ontologia obra de ficção, uma invenção discursiva, lingüística, de pequenos sujeitos em sua necessidade existencial por um Grande Sujeito
unificador, unitário e transcendente. Para ele, o que na prática predomina é a discórdia, a heterogeneidade, a arbitrariedade. Tal posição lembra, em algum nível, à de Foucault – quando
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este diz que uma das propriedades do discurso é integrar o heterogêneo, operar por meio de
dispersão e concentração. Vejamos, na seqüência, a crítica neopragmática à noção moderna de
conhecimento e à metafísica da subjetividade, em particular a empreendida por Richard Rorty.
Veremos que um dos principais intentos de Rorty é nos libertar da crença de que somos seres
privilegiados na tarefa de conhecer e de que teríamos uma verdade última sobre quem de fato
julgamos ser no mundo.

Parte II
A crítica pragmatista à subjetividade moderna
Nesta segunda parte do capítulo analisamos as principais críticas pragmatistas, especialmente
as de Richard Rorty (Rorty, 1991a; 1991b), ao legado da tradição metafísica ocidental sobre o
sujeito e a subjetividade. Rorty empreende uma redescrição do sujeito mediante uma abordagem fisicalista e historicista. Contudo, quando usamos o termo “redescrição” não queremos
sugerir que Rorty realiza seu empreendimento de crítica filosófica como uma tentativa de
“consertar” o legado da tradição metafísica. Ele, em linha com sua leitura de Wittgenstein
(1996), acredita que alguns problemas não devem ser solucionados, mas antes, simplesmente
abandonados.
A solução dos vários problemas deixados pela metafísica implicaria na aceitação e
continuidade do vocabulário com que eles foram concebidos, o vocabulário metafísico, a fo rma de falar ou narrar iniciados por Platão. Analisaremos a seguir como Rorty da subjetividade
como metafísica da subjetividade. Por fim, analisamos como esses insights de Rorty podem
nos ajudar a entender a “ontologia” como uma prática discursiva.

A redescrição da subjetividade
(ou do abandono dos resquícios metafísicos do sujeito filosófico)
No final do século XIX e início do XX, o sujeito, definido como autor consciente de seus atos
e responsável por suas ações, foi perdendo sua força como metáfora de descrição de nossas
relações com o mundo. No interior da filosofia, nomes como Friedrich Nietzsche [1844-1900],
Ludwig Wittgenstein [1889-1951] e Willard V. O. Quine [1907-2000], ofereceram contribuições decisivas. O primeiro, por criticar o desejo moderno de busca da verdade. Wittgenstein,
por demonstrar a impossibilidade de uma linguagem privada, íntima (um pressuposto essenc i53

al do sujeito, sobretudo em suas versões românticas). E Quine, filósofo analítico, que questionou os principais dogmas do empirismo, como a noção de mente como um receptáculo de
representações exatas da realidade. Para completar esta lista, certamente parcial, podemos
ainda destacar Sigmund Freud [1856-1939], por sua conhecida proposição de que “o eu não é
senhor em sua casa”. E Michael Foucault [1926-1981], que demonstrou a inexistência do ator
e do sujeito.
Esses autores colocaram a noção moderna de subjetividade numa situação muito difícil,
com repercussões diretas sobre as disciplinas que se apoiaram, em sua constituição, nessa
noção. Resumindo ao máximo, esses autores recolocaram em cena a questão da contingência
na construção de nossas auto- imagens e de nossa visão de mundo. Ou seja, demonstraram a
importância da história, da linguagem, do tempo, enfim, o caráter construído dos artefatos
humanos. Para nós, hoje, essa pode parecer uma idéia já por demais conhecida, afinal, poucos
aceitariam a idéia de que existe uma natureza bruta e intocável dentro de nós que explique o
que somos, verdadeiramente. No entanto, talvez essa percepção teórica ainda não seja completamente exercida em nossas práticas diárias de fazer ciência ou de falar sobre nós próprios.
Talvez ainda tenhamos resquícios de metafísica em nossa forma de nos descrever.
Interessa-nos, nesta seção do capítulo, acompanhar o modo como Rorty abordou o
problema da metafísica da subjetividade. Sua principal questão pode ser assim colocada: como abandonar a metafísica moderna, ou seja, o fundacionismo e o essencialismo, e sua correspondente auto- imagem sobre nós mesmos, sem ter de colocar algo no lugar? Colocando de
outra forma: como podemos descrever a nós próprios, construir teorias, desenvolver métodos
etc., radicalizando ao máximo a perspectiva de que, para isso, não precisamos – e nem devemos – recorrer a qualquer forma de certeza metafísica? Enfim, sem recorrer ao sujeito (no
sentido filosófico)?
Para responder a estas questões, Rorty (1991a) empreende uma redescrição da noção
moderna de sujeito e de subjetividade, tal como os compreendeu Descartes e Kant. Como
vimos, essa concepção de subjetividade, a chamada “metafísica da subjetividade”, tinha como
base um princípio fundame ntal: o homem se relaciona com o mundo munido de uma capacidade singular que o distingue de todos os outros animais: ele tem consciência, consegue representar o mundo e, mais que isso, consegue decidir o que é mais fundamental, mais intrínseco e verdadeiro nas representações que forma deste mundo. A relação sujeito- mundo, na
versão epistemológica moderna, é marcada, como visto, por três características: a representação, a constituição e a verificação. Além disso, a subjetividade estaria compactada em três
níveis distintos: uma periferia (onde está o “Eu exterior”), uma camada intermediária (que
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contém as crenças que estruturam a primeira esfera) e uma camada mais íntima, básica, a camada nuclear, onde estaria abrigado o “verdadeiro Eu” do sujeito. Tal imagem da subjetividade foi implacavelmente atacada por Rorty (1991a).
Em primeiro lugar, a redescrição da subjetividade feita por Rorty (1991a) tem por base
fundamental sua perspectiva holística, naturalística e historicista. Para entender esta redescrição, va mos expor detalhadamente cada desconstrução feita por Rorty das camadas da subjetividade expostas acima e das diversas “linhas” de relação entre o indivíduo e o mundo (representação; constituição; verificação).

a) A linha da representação. Ao invés de pressupor que o agente humano tenha uma
faculdade superior capaz de espelhar, na mente interna, o mundo, Rorty, na mesma
linha de Pierce, substitui a representação pela noção de crença como regra para ação, como ferramenta para se manipular a realidade e o mundo. Enquanto que a
“representação” traz em si a epistemologia tradicional, dizendo quais imagens “representam melhor” o “objeto em si”, ou a “verdadeira natureza”, esta definição de
crença pressupõe que os seres humanos criam tantos recursos para fazer frente ao
mundo quanto lhes permita sua capacidade inventiva e/ou adaptativa. Não há a
questão de representar melhor ou pior uma “e ssência”, mas sim a questão prática
de “isto me ajuda a fazer aquilo?”
b) A linha da constituição. Esta linha pressupõe a existência de um tipo de estrutura
ou de esquema que suporte as demais camadas da subjetividade (o Eu interior e o
Eu exterior). Rorty propõe que ela seja extinta ao se extinguir junto a fronteira que
separa o “Eu externo” e o “Eu intermediário”. A base para isso é a apropriação de
Rorty do holismo de Quine, tal como apresentado antes. Ou seja: extingue-se, no
modelo da subjetividade, a questão das crenças mais “fundamentais” daquelas menos “fundamentais”. A referida extinção ocorre graças a uma mudança de perspectiva: é abandonada a perspectiva da primeira pessoa (a introspecção) em favor da
perspectiva da terceira pessoa. O indivíduo, imerso num mundo natural, é observado por seu próprio comportamento, e não por introspecção. Segundo este princípio,
o que se passa no interior do corpo é tomado como da mesma ordem dos eventos
causais que ocorrem fora dele. Além disso, a questão de uma camada ser “mais intrínseca” do que outra recai sobre a crítica de Quine à distinção necessário versus
contingente: não existe algo que seja “mais intrínseco” por conta de sua suposta
“representação da natureza”, de sua suposta afinidade com a “verdadeira essência
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das coisas”, mas sim devido a maior ou menor facilidade que temos de abandonar
crenças adquiridas.
c) A linha da verificação. Rorty, apoiando-se em Davidson, extingue a linha de “tornar verdadeiro”. Esta linha parte do princípio de que há eventos, fatos ou “coisas”
no mundo que autorizam a afirmação de verdade de um conhecimento. Isto é, pressupõe que as palavras que usamos para descrever o mundo tenham de se “enga nchar” de modo adequado a este mundo. Este “adequado” significa que há sentenças, ou palavras, que realmente estão em contato com o mundo e que há outras
que, pelo contrário, não. Rorty (1991a) diz que, se tivermos relações causais sendo
sustentadas entre o Si próprio e o mundo, bem como relações de justificação (“ser
uma razão para”), então não necessitamos de nenhuma outra forma de explicar
como o ser humano entra em contato com o mundo. Esta idéia pressupõe a seguinte conclusão: apesar de haver causas para a aquisição de crenças (todas as crenças
são causadas por eventos ou acontecimentos do mundo), e razões para a retenção
destas crenças (isto é, motivos, dados intencionalmente pelo ser humano para justificar a permanência de uma crença em seu repertório), não há causas para a verdade de uma crença. Em síntese, isso quer dizer que não há nada no mundo, fora de
nossos sistemas de crenças e teorias aceitas, que enganche a palavra ao mundo, não
há nada que, como pretendia a epistemologia tradicional, garanta a verdade de um
enunciado baseando-se nos aspectos não- lingüísticos do mundo (os “fatos”). Não
existe um ponto neutro (metafísico) a partir do qual podemos dizer que uma teoria,
ou uma imagem, representem, adequada e acuradamente, a “verdadeira realidade”.

Resulta dessa seqüência de “extinções” a noção de subjetividade e de sujeito apresentada por Rorty (1991a). Em primeiro lugar, a única relação que Rorty admite entre o Si mesmo e o mundo é a relação de causação. Neste caso, a distinção entre o Si próprio e o mundo
ocorre pelos contornos do corpo, e a tarefa que nos cabe é a de explicar as relações entre eventos que ocorrem no interior dessa fronteira e todos os outros eventos a ela externos. A maneira de se fazer isso é postulando, ou observando, entidades no interior desse contorno, as
quais seriam, então, causas do comportamento do ser humano. Essas causas vão depender do
vocabulário que escolhermos para descrevê- las, isto é, vão depender da linguagem que escolhermos, em vista de nossos distintos propósitos ou intenções. Por exemplo, podemos descrever as causas do comportamento humano a partir de um vocabulário sobre elementos micro
ou macro-estruturais, ou então a partir do vocabulário de crenças e desejos (intenções, aconte56

cimentos passados na vida da pessoa, estados de ânimo, razões etc.), ou então a partir do vocabulário físico (sinapses, neurotransmissores, estimulações etc.). Esta é uma perspectiva
muito interessante, pois parte de um princípio de relatividade ontoló gica: um vocabulário não
se reduz ao outro, mas são irredutíveis em si mesmos, “de modo que crenças e desejos são
estados fisiológicos numa descrição com o vocabulário da ordem do mental, do mesmo modo
que certos relatos neurais são estados psicológicos numa descrição com o vocabulário da ordem do físico” (Ghiraldelli Jr., 1998, p. 239). Rorty (1991a) chama isso, a partir de Davidson,
de “fisicalismo não-redutivo”.
Claro que, quando um indivíduo é chamado a falar sobre “quem ele é”, ele vai preferir
utilizar o vocabulário de crenças e desejos (“Sou extrovertido, gosto de viajar” etc.), ao invés
do vocabulário dos elementos físicos (“Sou um conjunto de células, de minerais e átomos”
etc.). Mas, tal preferência não indica uma “presença de consciência”, o tipo de consciência
que diz ao Si me smo que ele está ou não representando a realidade (no caso, a realidade de
quem “é o si mesmo”). Pelo contrário, o fato de preferirmos um vocabulário intencional para
descrevermos a nós próprios indica a presença de um treinamento que ensina o uso das palavras ou de certos vocabulários para certos propósitos (o propósito, por exemplo, de conquistar
uma nova amizade). Neste modelo de subjetividade, então, o que importa é a escolha do vocabulário descritivo, isto é, importa o tipo de coisa que é postulada como causa do comportamento do ser humano. Daqui deriva a definição rortiana do sujeito como a “rede de crenças e
desejos que devemos postular como causas internas da conduta lingüística de um organismo”
(Rorty, 1991a, p. 123). Com esta definição estamos livres da noção de subjetividade composta
por camadas intermediárias e, portanto, livres da imagem que tem dominado a tradição filosófica ocidental por décadas: a imagem do espelho da natureza e do sujeito como lugar metafísico de qualquer pretensão ao conhecimento legítimo ou verdadeiro (a “mente” de Descartes
etc.).
Há desdobramentos notáveis desta redefinição de subjetividade. Em primeiro lugar, o
Eu, o Si mesmo, no projeto de Rorty, não está em “contado com” a realidade em função de
sua habilidade de ir além das aparências do mundo, em direção ao “verdadeiro Eu”, ao “ve rdadeiro conhecimento”. Desprende-se a subjetividade da metáfora ocular tradicional, metafísica e epistemologicamente construída. O modelo de um “olho interior” que inspeciona estados internos é substituído pela imagem de uma rede de crenças e desejos que está continuamente em processo de reformulação, ampliação, renovação etc. Essa rede não é reformulada
ad hoc, por assim dizer, por um agente que lhe seja distinto; ao contrário, ela reforma a si
mesma em resposta a estímulos, em resposta à aquisição de novas – e melhores – crenças.
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“Melhores” no sentido exato de que permitem uma maior harmonia na rede de crenças, uma
adaptação melhor de novos comportamentos, uma relação mais proveitosa com o meio. Diante de tudo isso, na subjetividade proposta aqui não há mais um centro para o Eu, nem tampouco um “Eu verdadeiro”. O que há é uma rede de crenças que é o sujeito, e não algo possuído
por ele. Esta subjetividade pressupõe, como diz Bezerra Jr. (1994), a clivagem, a cisão e um
movimento ininterrupto de estabilizações, acordos provisórios e alternativas conflitivas. Neste
contexto, “Sujeito passa a funcionar como um nome coletivo a designar todos os eus, todas as
formas de articulação de crenças e desejos que um organismo singular é instado a organizar, e
que podem ser postulados como causas de seu comportamento” (Bezerra Jr., 1994, p. 157158).
Portando, “sujeito”, desde a redescrição rortiana, é um nome plural, um nome dado a
um arranjo momentâneo de eus na rede de crenças e desejos de que é formada a subjetividade
humana. Esta é uma visão anti- metafísica e antifundacionista, ressaltando a possibilidade de
uma reconfiguração completa nesta rede, sem ter de pensar que isso, para acontecer, necessite
de alguma “entidade” que faça a inspeção e que dê o veredicto sobre a possibilidade ou não da
mudança. Aqui entram o que Rorty (1979; 1991a) chama de “estratégias redescritivas”, o fato
de se mudar efetivamente o comportamento a partir da proposição de comportamentos mais
desejosos. Como apresenta Costa (2006):

“O sujeito é apenas – e é muito, muitíssimo – uma rede lingüística de crenças e desejos. Então, o que sou eu, nesta concepção? Eu sou, basicamente, um ser de linguagem.
Sou, basicamente, um conjunto de crenças que eu tenho sobre mim; de definições que
eu dou sobre mim; de interpretações, de versões, de imagens que crio sobre o que, supostamente, seria ‘a minha, a nossa natureza’. Só que todas estas versões são construtos lingüísticos. O sujeito só existe e já existe, compulsoriamente, ‘sob descrição’ (...)
Quando aceitamos a idéia sugerida de Rorty de que o sujeito é ‘uma rede de crenças e
desejos, postulado como causa interior dos atos de fala dos organismos humanos’, pois
bem, quando aceitamos esta idéia, também estamos aceitando uma idéia provisória;
uma idéia ‘sob descrição’; uma idéia ‘até segunda ordem’; uma boa idéia até que surja
uma melhor!” (s/p).

Rorty, então, reconstrói a relação organismo- meio (antiga relação sujeito-objeto da epistemologia) baseando-se em Peirce, Sellars, Quine, Davidson e Wittgenstein. Com esta redescrição, ele descola a subjetividade do monólito metafísico que supunha dar ao sujeito um
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olho interno capaz de inspecionar a real e verdadeira correspondência de seus pensamentos
com os fatos “concretos” do mundo. Ele faz isso por meio de várias fo rmas: primeiro, ao dizer
que o sujeito é contingente, que é o oposto de “necessário”. Aqui Rorty se alinha a Marx (contingência do mundo), Freud (contingência do Eu), Nietzsche (contingência do conhecimento)
e Wittgenstein (contingência da linguagem), extraindo a idéia de que não há uma só metalinguagem ou uma só história que possamos contar e que se aplique a todos os sujeitos passados,
presentes e futuros (Costa, 2006; Rorty, 1989). A idéia de contingência parte do pressuposto
de que não há um resíduo dentro de nós que não varia, quaisquer que sejam as situações e
quaisquer que sejam as descrições que dermos de nós mesmos. A contingência marca o reino
do acaso e da indeterminação contra a permanência e a certeza do núcleo metafísico inefável e
íntimo do sujeito.
Em segundo lugar, Rorty mostra que o sujeito não tem um referente fixo, e o tecido de
crenças que forma o sujeito é performativo, isto é, “só é capaz de agir alterando estados do
mundo, da pessoa etc., quando está articulado ao conjunto das outras crenças” (Costa, 2006),
que é o holismo semântico, tal como apresentamos acima. Ou seja, não é possível entender
uma palavra sem: primeiro, entender seu uso corrente (Wittgenstein), segundo, sem entender
o contexto que a torna apreensível ou inteligível (Davidson). O vocabulário do mental (conjunto de atos lingüísticos que chamamos pelo nome de “mental”), que é o vocabulário que
concerne ao sujeito, é holístico e intencional, significando que qualquer ato humano só pode
ser compreendido recorrendo a razões, finalidades, objetivos e justificativas – todas dependentes do contexto de descrição. Em termos práticos, conclui Costa (2006): “Só quando dominamos o contexto de vida que é nosso, podemos agir, pensar, sentir etc., como ‘um sujeito’
conforme a prática lingüística que nos humaniza e que nos faz acreditar que ‘a verdadeira
natureza do sujeito’ é tal ou qual” (s/p).
Então, um terceiro aspecto a mencionar é que “subjetividade”, desde essa perspectiva
pragmática, é um efeito das linguagens, ou das práticas lingüísticas, que determinam suas
regras de formação e reconhecimento privado e público (Costa, 1994; 1995). É uma “decorrência do uso de nossos vocabulários ou da maneira como aprendemos a ser sujeitos” (p. 1516). “Vocabulário”, tal como empregado pelo pragmatismo e ao longo deste estudo, não tem o
sentido de mero glossário; antes, usado em seu sentido neopragmático, é sinônimo de prática
lingüística, ou de jogos de linguagens, ou formas de vida. Segundo Wittgenstein (1975), vocabulário tem o mesmo significado de linguagem.
O aspecto mais importante a destacar é que “Vocabulários diversos criam ou reproduzem subjetividades diversas” (Costa, 1994, p. 14). É um dado vocabulário que permite a e59

nunciação de uma crença e que a torna razoável aos olhos de seus crentes. Portanto, “subjetividade” é uma prática lingüística que postula certos referentes para aquilo designado como
“subjetivo”: o Eu, o comportamento, os sentimentos etc. Como diz Ghiraldelli Jr. (1997), a
partir da redescrição da imagem do sujeito feita pela pragmática “Desaparece a noção de subjetividade que deu lugar à idéia de natureza humana. Desaparece o Homem, o que Foucault
anunciou. E também, como Foucault disse, se não há o Homem, então a filosofia crítica pode
ser tomada (...) como a busca das condições para transformarmos o sujeito, para transforma rmos a nós próprios” (p. 25).
As formas de vida estão implicadas nos jogos de linguagens que usamos para descrever a realidade intencional da subjetividade humana. Esta noção é a última noção que caracteriza a contingência do sujeito. Forma de vida “é uma das manifestações possíveis da variabilidade a que está sujeita a nossa espécie, em sua interação biológica com o ambiente” (Costa,
2006, s/p). Uma forma de vida é marcada pela contingência no sentido de que pode variar
conforme variarem as suas descrições, os jogos de linguagem que determinam as regras de
sua composição.
Mais fundamental, “quando falamos de ‘formas de vida’ como manifestação da variação cega e da seleção retentiva de caracteres, impostas pela constante reação dos organismos
humanos ao meio, posso dispensar a idéia de que preciso ter regras definitivas e formalizáveis
que me digam qual o sentido da palavra ‘sujeito’” (Costa, 2006, s/p). Em outras palavras: o
referente do sujeito é variável, mutável, e pode ter tantos sentidos quanto pudermos lhe dar. O
referente é aquilo a que se refere uma coisa. Na metafísica da subjetividade o referente do
sujeito era fixo: a consciência, o Eu racional. Nesta terminologia de Rorty, não. O sujeito pode assumir tantas faces quanto possível, pois sempre será um sujeito-sob-descrição, uma subjetividade-sob-descrição, e uma descrição sempre varia de acordo com os interesses, justificativas e razões intencionais presentes.

Ontologia como prática discursiva
Vimos, ao longo de todo este capítulo, o modo como Rorty (1991a; 1991b) redescreve a noção filosófica de sujeito a partir da integração de uma leitura original da tradição da filosofia
analítica (Quine, Davidson), do pragmatismo (Peirce e Dewey), e de alguns aforismos do
Wittgenstein das “Investigações filosóficas” (Wittgenstein, 1996). Não se trata, repetimo- lo
uma vez mais, da substituição de uma teoria por outra – quer dizer, não se trata de propor uma
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nova visão sobre o sujeito, mas de simplesmente deixar de falar sobre o sujeito, ao menos do
modo como isso foi feito durante séculos na tradição da filosofia da consciência. Em um primeiro momento, Rorty (1991a) redescreveu a noção de sujeito como “uma rede de crenças e
desejos”. Em seguida, ele sugeriu que essa rede se mostra por inúmeras narrativas e que não
“temos” essa rede, mas “somos” essa rede. Atualmente, Rorty (2001) usa o termo “centro de
gravidade” para se referir às crenças que permanecem constantes ao longo do tempo, oferecendo um eixo provisório ao qual podemos chamar, por uma aproximação conceitual ou utilidade pragmática, de “identidade”, ou, mais precisame nte, de “si- mesmo”.
O mais importante é a idéia de que essa rede de crenças e desejos tem de ser postulada
como causa interior do comportamento lingüístico do si- mesmo, ou seja, dos falantes singulares que somos nós. Há muitas conseqüências práticas dessa noção. Em primeiro lugar, Rorty
(1991a; 1991b) coloca a ação como princípio majoritário e não a representação. Todas as nossas crenças são causadas por eventos do mundo. Ou seja, em nossa relação com o mundo natural e humano somos interpelados a agir. O modo prioritário como agimos é pela linguagem,
entendida, na leitura que Rorty faz de Wittgenstein, como uma caixa de ferramentas em que
encontramos recursos para lidarmos com a realidade. É na interação com esta última que vamos desenvolvendo a rede de crenças e desejos que nos oferece uma linguagem pela qual justificamos a nós próprios. Acontece que, em função justamente do contato dinâmico com a
realidade, temos de continuamente redescrever essa rede, tornando-a pragmática e eticamente
mais interessante aos propósitos do falante. Rorty (1982) acredita que nos redescrevemos para
criarmos uma imagem mais coerente com o que ele chama de ideal de auto-enriquecimento e
não para ficarmos mais próximos da Verdadeira realidade de quem somos ou deveríamos ser.
Ora, a definição do sujeito como rede de crenças e desejos, bem como a concepção de
que não há um centro estático para esta rede, mas centros variáveis e contingentes, dependentes da descrição dada, estão bem distantes da idéia de ontologia como essência única do ser. A
linguagem-como-contingência, isto é, a linguagem entendida como uso e não como representação, não espelha a essência de quem somos, mas simplesmente nos define como somos. E o
princípio é que tendemos a nos identificar com aquilo que dizemos de ou sobre nós próprios;
quer dizer, nos expressamos por meio de uma “linguagem”.
Quando dizemos que a ontologia é uma construção lingüística, queremos de certo modo dizer que não há essência ou sentido transcendental, ou seja, nada “fora deste mundo” garante alguma essencialidade, concretude ou o que quer que seja a qualquer referente lingüístico – ao referente do sujeito, por exemplo. O “sujeito” é, portanto, efeito de linguagem. Sua
“essência” não existe senão como uma descrição, dentro de uma dada teoria de verdade, que
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postula a inteligibilidade de tal essência. Existe uma “essência humana” desde que, e somente
se, acreditarmos que exista uma tal essência ou natureza. Dentro dessa teoria de verdade fará
sentido dizer que existe uma essência. Não há anterioridade empírica, extra- lingüística, que
fundamente a essência do sujeito fora da linguagem (em Deus, na História, no Trabalho, no
Ser) e que a expresse simplesmente por meio da linguagem (linguagem-como-representação,
neste caso).
Quando consideramos a ontologia uma prática discursiva, tornamo-nos mais sensíveis
e atentos quanto às forças que mantêm uma tal descrição essencialista sobre o sujeito. Em
outros termos, as teorias de verdade, e seus respectivos postulados sobre o sujeito, para existirem, devem ser justificadas, legitimadas, em última instância, instituídas. Esta conclusão depende da forma como o pragmatismo entende a verdade – não se trata de verdade-comocorrespondência, mas verdade como acordo, como aprovação para determinadas descrições
(Rorty, 1998). Verdade, para o pragmatismo, é aquilo que é chamado de verdade.
Portanto, não se trata de conceber a ontologia como Verdade do ser, isto é, a única abertura possível para entendermos quem é o si mesmo; trata-se de conceber a ontologia em
sentido, se podemos dizer dessa forma, “desinflacionado”: ontologia como uma possível descrição do sujeito, não a única. Pela contingência, e pela ação, o sujeito molda-se às circunstâncias sem que, com isso, perda sua “identidade”, vale dizer, sua “essência”. A ontologia
seria, nesse sentido, uma narrativa possível, uma teoria de verdade (no sentido dado ao termo por Donald Davidson) ou forma de vida (no sentido dado ao termo por Wittgenstein),
dentro da qual os referentes do sujeito são estabelecidos a priori. E, naturalmente, a ontologia depende de um enquadramento institucional, de práticas concretas e símbolos específicos.
Mas se “desinflacionamos” o vocabulário ontológico, vendo-o não como uma descrição verdadeira em si mesma, mas como uma descrição possível entre tantas possíveis sobre o
sujeito, então o sujeito é antes produto da linguagem e das práticas lingüísticas correspondentes do que de uma essência a- histórica. A sustentação de uma descrição sobre o sujeito baseada em uma determinada rede de crenças e desejos depende então de interesses pragmáticos,
depende de intencionalidade e justificação. É preciso que se criem razões para a manutenção
dessas crenças. “Razões”, entretanto, não são “causas” (o que necessariamente leva a ou provoca algo). Razões são justificativas baseadas na premissa de que as ações humanas são intencionais e que, por este motivo, podem ser justificadas. A justificação, no campo das ações
intencionais, portanto das crenças, depende inteiramente das descrições dos eventos que ocorrem dentro de uma determinada teoria de verdade. Então, verdadeira será a causalidade (razão)
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aprovada, tendo em vista o sistema de crenças (a teoria de verdade), a descrição escolhida
(justificação) e os propósitos visados.
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Capítulo 3
Da ética das virtudes ao trabalho como vocação

Neste capítulo pretendemos identificar o valor do trabalho na Antiguidade, Idade Média e no
Renascimento. No contexto geral deste estudo esse é o primeiro passo da reconstituição do
que estamos aqui chamando de ontologia do trabalho. Nunca é demais relembrar que esta ontologia é o nome que damos às descrições essencialistas do trabalho, isto é, àquelas descrições
que o transformaram em valor central para a definição de quem julgamos ser, de nossa ident idade.
Como veremos neste capítulo, essa ontologia não existiu desde sempre. Assim, defendemos aqui uma tese central: de que o primeiro impulso à construção da ontologia do trabalho
é religioso. Essa tese é modulada da seguinte forma: o primeiro impulso religioso, o do cristianismo medieval, redescreveu a relação com o mundo a partir do legado grego, colocando-se
contra ele em alguns aspectos, no que diz respeito ao trabalho, e prolongando-o no que diz
respeito a outros. O segundo impulso, também religioso só que protestante, realizou novas
redescrições nesta relação, ampliando o valor do trabalho a tal ponto de que, como veremos
no próximo capítulo, ele tornar-se algo essenc ial.
Esses dois primeiros impulsos são explicações extrínsecas sobre o valor do trabalho.
Ou seja, o trabalho é algo que se faz tendo em vista um outro fim que não ele próprio. Porém,
à nossa tese central será ainda acrescentada uma outra tradição de conceber o trabalho, embora ainda, de certo modo, dentro dos parâmetros do mundo religioso – a forma encontrada no
Renascimento. Nesta segunda forma o trabalho é descrito a partir seu valor intrínseco: trabalha-se como um fim em si mesmo, engendrando a construção do próprio homem.
Nossa trajetória é iniciada com uma contextualização do trabalho na Antigüidade, particularmente na Grécia, e na Idade Média, com a patrística (Santo Agostinho) e escolástica
cristã (São Thomas de Aquino). Em seguida, abordamos a corrente desenvolvida no Renascimento que celebrou o trabalho como fonte de desenvo lvimento e externalização do mundo
interior, origem das ulteriores formas românticas do homo faber. Depois, abordamos a refo rma protestante empreendida por Lutero e Calvino, a qual contribuiu com a elevação religiosa
do trabalho por meio do conceito de vocação. Encerramos o capítulo discutindo a tese de que
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não encontramos uma ontologia do trabalho no período analisado, fato que ocorre com a emergência da sociedade industrial no final do século dezo ito.

Os filósofos gregos e o trabalho na Antigüidade
Um estado com uma constituição ideal... não pode permitir que seus cidadãos vivam a
vida como trabalhadores mecânicos ou comerciantes, o que por si é ignóbil e inimigo
da virtude. Nem tampouco pode permiti-los de se engajar na agricultura: o lazer é
uma necessidade, tanto para o crescimento na virtude como para a perseguição das
atividades políticas.
Aristóteles, A política

Os valores presentes na sociedade antiga, grega em particular, em relação ao trabalho são praticamente o inverso dos que se deram a conhecer nas sociedades modernas industriais. Basicamente, para os antigos gregos, o trabalho mecânico era feito por escravos ou homens- nãolivres. Ao trabalho não era associado nenhum valor ou virtude moral; pelo contrário, ele brutalizava a mente e tornava o homem inadequado para as práticas superiores, como a política
ou a filosofia.
Um diálogo entre Sócrates e Critobulo, no Econômico (1994), de Xenofonte, serve de
ilustração para entendermos o valor ético do trabalho predominante entre os gregos. O discípulo pergunta ao mestre sobre quais seriam os ramos de conhecimento considerados os mais
honráveis e sobre o modo de adquiri- los. A resposta de Sócrates dá o tom sobre a sensibilidade grega em relação ao trabalho.

“As profissões chamadas de artesanais [banausia ou banausikai são atividades feitas
pelo interesse de quem a realiza, e não no da pólis] são, de fato, criticadas e, com muita razão, tomadas em baixa conta pela pólis. Pois elas, em última instância, arruínam
os corpos daqueles que nelas trabalham e o de seus supervisores, forçando-os a levar
uma vida ociosa e a permanecer às vezes o dia inteiro diante do fogo. Quando seus
corpos tornam-se afeminados, suas almas tornam-se muito mais fracas. Tais atividades
não deixam ao homem tempo para estar com seus amigos e na pólis. Conseqüentemente, tais homens parecem tratar mal seus amigos e a defender muito menos seus países.
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De fato, em algumas pólis, especia lmente naquelas com necessidade de guerra, não é
permitido a nenhum cidadão exercer trabalhos manuais” (pp. 121).

Outros dois filósofos gregos descreveram o trabalho em linhas valorativas semelhantes
às de Sócrates: Platão e Aristóteles. Comecemos pelo primeiro. Na República, Platão reconhece idéias que poderiam ser facilmente aceitas dentro da visão econômica moderna, como,
por exemplo, a divisão do trabalho. Para o filósofo, existem dois tipos de divisão: primeira,
entre ricos e pobres, na cidade; segunda, entre diferentes tipos de trabalho. Esse tipo de divisão é importante e necessário pelo fato de os homens possuírem diferentes aptidões, além de
suas habilidades serem melhor aperfeiçoadas nos trabalhos pelos quais possuíam inclinações
naturais. Conforme destaca Anthony (1977), Platão é reconhecido pelo relativo valor que atribui ao trabalho na comunidade. No entanto, este fato deve ser matizado no interior da concepção que Platão possui do estado.
Para ele, o Estado tem o encargo de realizar três tipos de atividades: a provisão de serviços necessários, sua proteção e seu governo. O primeiro tipo de atividade é realizado por
trabalhadores; o segundo e terceiro por “guardiões” ou por um guardião de tipo filosófico.
Mas os pesos mais importantes oscilam a favor das duas últimas atividades, haja vista o fato
de o sistema educacional idealizado por Platão focar-se inteiramente na formação de guardiães, e não de trabalhadores. “O trabalho, a produção de bens e serviços, não era considerado
como de grande importância e tampouco o era o sistema de educação dos trabalhadores” (Anthony, 1977, p. 16). Platão estava interessado, na República, em discutir o ideal, o bem e o
belo, e não as características do trabalho. Em seu outro ensaio, As leis, defende que os cidadãos deveriam ser preservados de se engajar em atividades comerciais, industriais ou em
quaisquer outros ramos de negócio.
No entanto, mais radical foi Aristóteles em sua apreciação do valor do trabalho. Mas
só poderemos entender o significado de trabalho para Aristóteles acompanhando sua digressão sobre a relação entre felicidade e atividade, entre lazer e ocupação. Para o filósofo, há
uma distinção importante entre atividades necessárias ou desejáveis apenas em benefício de
alguma outra coisa, e atividades que são desejáveis em si mesmas. A felicidade pertence a
esta segunda sorte de atividade: ela possui um fim em si mesma. Isso permite a Aristóteles,
em Ética a Nicômano (1973), afirmar que cada ind ivíduo deve realizar atividades que sejam
coerentes com seu próprio caráter. E ele vai além ao propor que a virtude mais nobre, mais
elevada e dignificante, é aquela envolvida com o conhecimento teórico e a com a vida da ação
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por meio de contemplação. As passagens a seguir de Ética a Nicômano dão o tom do que estamos a dizer.

“Ora, nós chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais absoluto do
que aquilo que merece ser buscado com vistas em outra coisa, e aquilo que nunca é desejável no interesse de outra coisa mais absoluto do que as coisas desejáveis tanto em
si mesmas como no interesse de uma terceira; por isso chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade”. [...]

Se a felicidade é a atividade conforme à virtude, será razoável que ela esteja também
em concordância com a mais alta virtude; e essa será a do que existe de melhor em nós.
Quer seja a razão, quer alguma outra coisa esse elemento que julgamos ser o nosso dirigente e guia natural, tornando a seu cargo as coisas nobres e divinas, e quer seja ele
mesmo divino, quer seja o elemento mais divino que existe em nós, sua atividade conforme à virtude que lhe é própria será a perfeita felicidade. Que essa atividade é contemplativa, já o dissemos anterio rmente” (pp. 252; 255; 428).

O trabalho mecânico é considerado um obstáculo ao desenvolvimento da virtude. A
razão é que o trabalho não pode ser considerado um valor em si mesmo, mas sempre como
um meio para se alcançar determinado fim. Na Política, Aristóteles adverte que os cidadãos
deveriam ser terminantemente proibidos de exercer qua lquer emprego mecânico ou comercial;
isso seria um passo certo em direção à corrupção da virtude. Assim como em Platão, o objetivo do homem virtuoso era o de engajar-se em atividades políticas (Sabine, 1951). Para isso,
ele faz uma distinção entre atividades próprias, porquanto úteis, e atividades impróprias, porquanto necessárias.
Aristóteles acreditava que não era próprio para um cidadão envolver-se com trabalhos
de tipo manual, mecânico. Ao contrário, o cidadão deveria dedicar-se aos assuntos de interesse da cidade, da “boa vida”. Para ele, como para outros gregos, o trabalho mecânico deveria
ser feito por escravos, fazendeiros ou homens de negócio, pois tal tipo de atividade era inimigo da vida do cidadão livre. Todavia, não era a natureza do trabalho que importava a Aristóteles, mas seu propósito, seu fim. Um soldado que realizasse um trabalho manual seria perfe itamente honrável desde que o fizesse em seu próprio benefício, para seu próprio fim (Mossé,
1969).
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A idéia era de que o trabalho manual (labor) tece laços de dependência entre os envolvidos, degradando a liberdade. Depender de outro homem, como por meio do recebimento
de um salário, era sinônimo de prisão, de perda de liberdade. Conforme diz Arendt (2000), no
contexto ético-político da Grécia, seria preferível a um homem pobre um dia incerto sem trabalho do que a garantia – degradante para sua liberdade – de um trabalho estável. A autora
acrescenta: “Labor significava ser escravizado pela necessidade, escravidão esta inerente às
condições da vida humana. Pelo fato de serem sujeitos às necessidades da vida, os homens só
podiam conquistar a liberdade subjugando outros que eles, à força, submetiam à necessidade”
(p. 94). Para Aristóteles, o estado deveria cuidar para que houvesse o desenvolvimento de
pessoas nobres, com amor às artes e à aprendizagem. Daí ele concluir que, para preservar tal
casta de notáveis, seria necessário a “corrupção” de uma outra: a de escravos e estrange iros.
Contudo, ainda que a visão de trabalho mecânico entre os gregos fosse de pouco int eresse, é necessário entender perfeitamente o motivo. Como destaca Anthony (1977), é preciso
corrigir a visão convencional de que o trabalho enquanto tal era simplesmente negado pelos
gregos. Ao contrário, era uma atividade natural e necessária, podendo inclusive contribuir
com o uso, a beleza e a felicidade – desde que fosse um trabalho de estilo aristocrático, intelectual, o trabalho da vida contemplativa. O ponto central da concepção grega de trabalho é de
que ele deveria, sempre, estar subordinado a estes fins, e não o inverso. O trabalho como um
fim em si mesmo seria absurdo. Desse modo, não podemos encontrar vestígios de uma “ontologia do trabalho” (a descrição privilegiada de si pelo trabalho) entre os gregos – pelo contrário, a descrição do ser não passava pelo trabalho, mas por sua vinculação a ideais éticopolíticos da vida do cidadão livre na pólis.

Trabalho e escravidão
No mundo antigo os valores econômicos eram diretamente subordinados aos valores culturais
e políticos. A esfera da economia [oikonomia, ou gestão do oikos, ou da casa, do privado –
Migeotte, 2005] entre os gregos era limitada ao reino da necessidade e assentada no trabalho
escravo e feminino. O propósito desta seção não é descrever em detalhes a natureza ou as características da escravidão no mundo ant igo, mas extrair deste processo alguns insights para
compreendermos o desenvolvimento posterior do que estamos aqui denominando de ontologia tradicional do trabalho. Em particular, estamos interessados na tese de que o trabalho co-
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meça a ser historicamente considerado uma atividade séria na medida em que a escravidão
declina (Anthony, 1977; Mossé, 1969).
Mossé (1969) comenta que a glorificação do trabalho, em poemas como os de Hesíodo
e Virgílio, ou então no combate à vagabundagem, ocorreram em um momento em que a escravidão começa a declinar, ocorrendo escassez e elevação nos preços da mão-de-obra. Com
isso, destaca Mossé, inicia-se uma habilitação da idéia de trabalho: na medida que surgem
mercados livres, torna-se premente a invenção de uma ideologia do trabalho, ou, como a estamos chamando neste estudo, de uma ontologia do trabalho. Em outras palavras, a importância do trabalho parece diretamente proporcional a seu valor econômico e à indisposição das
pessoas em trabalhar.
Se o escravo era, no dizer de Aris tóteles, na República, um “instrumento animado”,
isso emanava do fato, já mencionado, de a economia ocupar um lugar subalterno na escala de
valores grega e devido à forte divisão social que havia na pólis (Migeotte, 2005). A idéia de
conceder respeito aos trabalhadores é algo inteiramente moderno, proporcional à importância
que a esfera econômica assumiu em detrimento de outros valores até então predominantes –
como, por exe mplo, o do “bem viver” aristotélico, a melhor vida possível, a vida feliz. Além
disso, desenvolvimentos não-econômicos também tiveram importância para o fim da escravidão e para a construção de um ideário segundo o qual o trabalho é algo dignificante, da mesma forma que é digno quem o realiza. Vejamos alguns destes desenvolvimentos.
Em primeiro lugar, do declínio das cidade-estado. Como conseqüência, o indivíduo
tem diminuída sua estatura como entidade política e há a abertura para a introdução do pensamento religioso que doravante reconfortaria o homem perante sua solidão existencial. A
fonte dos valores, como pontua Sabine (1951), passou a derivar do interior do indivíduo, e o
sentido da vida a ser medido pela busca da própria auto-expressão. Em outras palavras, o indivíduo poderia começar a rogar para si o direito de ter sua personalidade respeitada, reconhecida em sua pura individualidade. Desse modo, a igualdade, antes restrita a um seleto grupo
de privilegiados, alastra-se aos poucos. Como suporte a essa transformação surge um novo
conceito de lei – uma lei acima das leis do estado, um sistema de referência a partir do qual se
poderia julgar as ações (até então) soberanas do estado.
Em segundo lugar, essa nova concepção de igualdade foi impulsionada pelo desenvo lvimento da filosofia estóica, a qual influenciou tanto os políticos romanos como a escolástica
cristã séculos mais tarde. Tal filosofia celebrava virtudes como a de obrigação e autosuficiência, amparadas por uma disciplina da vontade que funcionava como um bloqueio à
fruição do prazer. Elementos desta filosofia, como destacam Sabine (1951) e Anthony (1977),
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são estreitamente próximos aos valores do calvinismo, séculos mais tarde. Outro elemento
desta filosofia era a crença de que o homem, ao contrário de outros animais, era dotado de
razão e de que, por esse motivo, partilhava com Deus o mesmo poder, embora, obviamente,
em menor escala. Adicionalmente, por todos serem filhos de Deus, todos são irmãos – e, logo,
iguais. Surgia o conceito de lei natural, que se tornou parte inseparável do pensamento medieval e influenciou o pensamento legal pós Idade Média.
A condição dos escravos era determinada, de um lado, pela dependência de um outro
homem e, de outro, pela necessidade de realização de tarefas que, na voga da filosofia grega
de então, não eram tidas por virtuosas. Adicionalmente, a escravidão e o trabalho dos estrangeiros eram destinados a pessoas menos cultas dentro da pólis, de tal sorte que condições políticas, sociais e econômicas foram então favoráveis a uma rígida divisão de classes – entre
latifúndios e a massa de escravos e estrangeiros (Migeotte, 2005). A escravidão serviu de mote para a baixa valorização do trabalho manual no mundo antigo, situação que tendeu a se
alterar nos séculos seguintes devido à crise deste sistema, tornando premente a necessidade de
uma revalorização do trabalho.

Trabalho e religião na Idade Média
Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele domine
os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos répteis
que rastejam sobre a terra”. E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus
ele os criou; e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: “Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra; dominem os peixes do mar, as
aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra”. E Deus disse: “Vejam!
Eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e
todas a árvores em que há frutos que dão semente: tudo isso será alimento para vocês.
E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam
sobre a terra e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento”. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde
e uma manhã: foi o sexto dia.
Gênesis, 1: 26-31.
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Na Idade Média, a Igreja desenvolveu uma nova doutrina sobre a importância do trabalho. Por
esta doutrina, o trabalho e o trabalhador são elevados da posição que Platão, e sobretudo Aristóteles, lhes haviam reservado, mas ainda assim submetido a limites precisos. Se Aristóteles
restringia o trabalho sob os auspícios da vida virtuosa, e não como um fim em si mesmo ou
mera satisfação de necessidades, da mesma forma a Igreja o limita a finalidades superiores,
que neste caso dizem respeito às necessidades e imperativos do espírito. Para a Igreja, o trabalho é reconhecido em sua dimensão de utilidade, ligada ao corpo e suas exigências naturais;
tentar depositar nele algum sentido superior seria uma contradição em termos, pois implicaria
em elevar o corpo na metafísica do espírito então vigente. Nesta visão do trabalho, há uma
perspectiva de “suficiência” na relação com ele: trabalhar só o necessário e não perder de vista os reais valores que levam à graça de Deus.
A leitura que se tornou difundida sobre o sentido do trabalho para os cristãos primitivos e os teólogos precursores é aquela que realça o caráter de punição do trabalho oriundo da
queda. A célebre frase do Gênesis que menciona a maldição divina pelo pecado original de
Adão, “Tu comerás o pão do suor do teu rosto”, dá o tom de pecado e pena com que a Igreja
parece ter revestido o trabalho. No entanto, esta visão é parcial. O trabalho também está a
serviço dos fins da caridade, do cuidado com a saúde do corpo e da alma, da defesa do espír ito contra os males da ociosidade (Tilgher, 1931; Mills, 1956) e é forma de o homem participar
da criação, antes da queda (ver epígrafe). Vejamos qual era a concepção de trabalho para dois
grandes teólogos da Igreja: Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino.

Trabalho como co-criação
Em recente ensaio sobre o conceito de trabalho e trabalhadores na obra de Santo Agostino,
Salamito (2005) comenta que o bispo de Hipona não é o “pessimista” que julgam- no ser. Isso
ocorre porque, ao contrário da visão tradicional católica de trabalho como pura e simples ma ldição, Agostinho acredita que Deus concedeu ao homem, no momento mesmo da criação, os
dons para atenuar a falta do primeiro casal. O homem deve suportar sua condição “com um
espírito apaziguado” (p. 41), e todos os homens estão em pé de igualdade nesse sentido – o
que contraria a tradição greco-romana de hierarquização entre trabalhadores manuais, de status inferior, e os filósofos ou aristocratas, elite devotada à contemplação, à política e às artes.
Antes da queda, na visão de Agostinho, Adão não realizava no paraíso um trabalho
extenuante, penoso, mas o fazia “’com uma expressão feliz de sua vontade’; não como a sub71

missão às necessidades de seu corpo, mas como o livre exercício de sua razão e oportunidade
de louvar a Deus” (Salamito, 2005, p. 42). Nesta leitura dos primeiros versos do Gênesis, trabalho era sinônimo de co-criação – o homem dividia com Deus o trabalho sobre o mundo:
“Quando, no sexto dia, o ‘homem’ é criado à imagem de Deus, ele é tornado sacerdote da
criação, sobre a qual ele lhe confere ‘domínio’. Ser a imagem de Deus é trabalhar com e sob
Deus para cuidar do que foi criado” (Meilaender, 2000, p. 2).
O bispo atribui a Adão, e generaliza a partir dele para toda a humanidade, uma vocação agrícola, anterior à queda – como de resto parece ser o pano de fundo dos autores católicos da época: a vida do camponês, a agricultura. No paraíso, a atividade realizada por aquele
não tinha o peso do esforço, mas correspondia a uma “vontade racional”. É com a queda que o
trabalho ganha a conotação de esforço, de atividade penosa, mas necessária. A partir dela, e
aqui Agostinho combina a doutrina do pecado original e a da graça, o homem torna-se frágil,
mas ainda assim é capaz de melhorar com a ajuda divina. Como veremos mais à frente, esse
“otimismo” católico seria colocado em xeque por Lutero.
A partir de uma analogia com a atividade agrícola, Agostinho desenvolve a idéia de
que, trabalhando sobre a natureza, o homem tem a oportunidade de refletir sobre a ação divina.
Para ele, pode-se perceber em todas as coisas a “dupla operação da providência” (Salamito,
2005). Esta se divide em uma providência “natural” e outra “voluntária”. Enquanto a primeira
significa a ação secreta de Deus, a segunda define as obras de exclusiva responsabilidade dos
homens. O trabalho pertence a esta segunda forma de providência, voluntária, pela qual o homem é responsável pela busca de alimento, vestuário e segurança, ao passo que seu nascimento, crescimento e envelhecimento, bem como sua alma, dependem da providência natural. Daí
haver limites intrínsecos ao exercício do trabalho, pois “escapa” do trabalho a parte natural,
“automática” por assim dizer, conduzida pelo próprio Deus, na natureza e no homem.
Pelo trabalho, o homem é individualmente responsável e livre. Diferentemente da tradição greco-romana, para a qual o comércio era uma atividade ignóbil, na teologia de Agostinho o comerciante ganha status privilegiado. Para o bispo, o comerciante trabalha com esfo rço, em vez de confirmar a tradição antiga que defendia o contrário; é individualmente responsável pela mentira e pelo perjúrio que possam acometer a profissão, ao contrário da tradição
antiga que via generalizadamente no comércio uma atividade desprezível (onde só há ment iras e perjúrios em busca do lucro). Agostinho individualiza desta forma a experiência com o
trabalho – um bom ou um mal profissional depende de cada um, e não da classe a que ele pertence. A profissão não é condenada enquanto tal. Conforme destaca Salamito (2005), esta
idéia baseia-se na distinção que o bispo faz entre interior e exterior, apelando o indivíduo a
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um auto-exame de seus próprios atos, sejam ou não profissionais. Daí a fórmula que bem pode resumir a postura de Agostinho em relação às profissões: “Os homens vêem a profissão,
Deus conhece o coração” (p. 55).

As funções do trabalho
São Thomas de Aquino criou uma concepção de universo em que a lei humana era uma parte
do sistema de leis divinas. Seguidor de Aristóteles, ele concebeu a sociedade como uma troca
mútua de serviços em benefício de uma boa vida. Cada “chamado”, ou cada “profissão”, teria
sua parcela única de contribuição para o bem comum: o padre contribuiria com as orações, os
camponeses com os alimentos, e todos estavam sujeitos à mesma necessidade de obediência
(Anthony, 1977; Sabine, 1951; Tilgher, 1931). A sociedade humana era governada pelos
mesmos princípios que regiam o restante do universo, e a lei humana derivava de um sistema
de leis externas.
Para Aquino, a participação na lei eterna das criaturas humanas racionais era chamada
de lei natural. O legislador deveria usar do poder apenas na medida exata para cuidar e proteger o bem comum. Há aqui uma noção de suficiência que é igualmente estendida à concepção
de propriedade, riqueza e trabalho. Nesta concepção de lei há também recorrência à obediência – esta é observada como virtude. A sociedade era um sistema fechado e em equilíbrio,
desde que cada cumprisse com a parte que lhe havia sido dada.
No Do trabalho manual (1257), Aquino discute se existe uma injunção natural da lei
divina que obrigue os cristãos a se envolver com o trabalho manual. A resposta de Aquino é
de que o trabalho em geral é uma atividade conatural ao homem. Deve ser uma atividade honesta, independent emente da forma que assuma: manual ou intelectual. Qual a finalidade do
trabalho? Este não pode ser considerado como um fim em si mesmo, mas como um meio,
uma atividade instrumental ou útil. Na prática, o trabalho é útil de três maneiras: como uma
forma de evitar a ociosidade; como me io de submeter o corpo a suas faculdades mentais; e
como meio de obtenção do sustento.
A idéia de que o trabalho combate a ociosidade pressupõe uma importância maior da
alma em relação ao corpo e a capacidade daquela de auto-controlar este último. O valor subjetivo do trabalho depende então da importância ética e metafísica da alma em sua descrição do
sujeito, e do modo como o trabalho pode contribuir para seu enriquecimento. Em atitude de
conciliação, Aquino desfaz a idéia grego-romana de que há um trabalho manual, de um lado,
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e outro liberal/intelectual, de outro, e que este último é mais dignificante. Para ele, todas as
formas de trabalho (manuais e intelectuais) são igualmente abertas à via da virtude. Ainda que
não seja um valor em si mesmo, o trabalho é elevado na filosofia de Aquino como forma de
acesso à felicidade e possibilidade de salvação.

O trabalho no humanismo renascentista
Estabeleceu, portanto, o óptimo artífice que, àquele a quem nada de especificamente
próprio podia acontecer, fosse comum tudo o que tinha sido dado parcelarmente aos
outros. Assim, tomou o homem como obra de natureza indefinida e, colocando-o no
meio do mundo, falou-lhe deste modo: “Ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que
obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente
desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos
outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo
poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor
tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal,
a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses,
na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até aos seres que
são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por
decisão do teu ânimo”
Pico della Mirandola, Oração sobre a dignidade do homem

Os estudos sobre história do trabalho normalmente avançam, a partir deste ponto, para uma
análise das várias formas de protestantismo que contribuíram, à sua importante maneira, para
a redescrição do valor do trabalho tal como encontrado até aqui. No entanto, apoiando-nos em
Mills (1956) e Tilgher (1931), gostaríamos de destacar antes um importante marco na tradição
do pensamento, de estirpe humanista e romântica, que também contribuiu com sua parte para
determinar o valor que o trabalho teria na modernidade ocidental. Trata-se do período Renascentista e sua visão do trabalho como uma exuberante forma de auto-expressão, uma oportunidade ímpar para o ho mem revelar sua verdadeira essência por meio de suas obras.
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No século dezenove, conforme lembra Mills (1956), autores como Tolstoy, Carlyle e
Ruskin opunham-se ao utilitarismo econômico que atribuía um sentido instrumental ao trabalho. Ao fazerem isso, reatualizavam uma tradição renascentista de conceber a vida, a obra e o
trabalho. Para Ruskin (1906), por exemplo, a situação ideal do trabalho era aquela encontrada
nas sociedade pré-capitalistas de livres artesãos, “cujo trabalho era, ao mesmo tempo, uma
necessidade de sobrevivência e um ato de arte que trazia uma paz interna. Ele glorificava o
que suponha ser o trabalho do artesão medieval; ele acreditava que o produto total do trabalho
deveria ir ao trabalhador. O lucro sobre o capital é uma injustiça e, além disso, lutar pelo lucro
em seu próprio benefício destrói a alma e deixa o homem num estado de frenesi” (Mills, pp.
217-8). Essa visão dependia da compreensão mesma do que estava em jogo no pensamento
renascentista.

O criador e a criatura
A obra do filósofo renascentista Pico della Mirandola, Oração sobre a dignidade do homem
(Mirandola, 1989 [1486]; epígrafe), é considerada como o “manifesto do Renascimento”. Nela, Pico exalta a criatura humana por sua capacidade e liberdade para determinar a realidade
que a cerca, incluindo, em mais elevada instância, sua própria existência, aquilo que deseja
ser. Na ausência de imagens prévias pelas quais se basear, o homem é instigado a perseguir
sua própria perfeição – que, para ele, depende de sua capacidade racional para tomar consciência de sua liberdade. O homem distingue-se no plano geral da criação porque é artífice de si
mesmo, de tal modo que a sua natureza só pode ser definida a posteriori. Seja elevando-se ao
nível dos anjos, seja degradando-se ao das bestas mais baixas, qualquer uma destas possibilidades é a ele aberta por sua inteira escolha e responsabilidade. O homem é capaz de se autodeterminar e, portanto, coloca-se, na obra de Pico, o problema da responsabilidade moral.
Pico conhecia claramente os riscos de ser livre.
Esta obra é precursora de várias idéias modernas (e até das ditas “pós- modernas”). A
primeira, de que a natureza humana é indeterminada, plural e aberta, apenas adquirindo realidade e consistência no conjunto de culturas que representam costumes diferentes em estrutura
e função. A segunda, de que o homem é, essencia lmente, um homo faber: aquele que traz à
luz obras que levam impressas sua própria feição, e cuja responsabilidade sobre o mundo não
depende de ninguém a não ser dele próprio. Para Pico, a função do homem no mundo é de
criar e de moldar seu caráter de acordo com a forma que melhor lhe ajustar.
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Sennett (1999), em seu famoso ensaio sobre a corrosão do caráter no capitalismo tardio, descreve Pico como a primeira voz do que, ma is tarde, viria a se transformar na idéia do
homem que se faz por si mesmo, antecipando “os riscos psíquicos [da solidão daquele que
tem de se construir por si mesmo], sabendo que o mar interior, como os oceanos navegados
pelos exploradores renascentistas, é território não mapeado” (p. 122). A questão que nos interessa aqui é entender como o Renascimento e esse ideal incipiente do self-made-man contribuíram para a construção de uma visão sobre o valor intrínseco do trabalho.

Trabalho como arte de construção de si e do mundo

Para isso, consideramos importante seguir a descrição que Mills (1956) e Tilgher (1931) fazem do ideal do ofício artesão [craftsmanship] embutido na tradição renascentista de conceber
o trabalho. Existem seis características principais neste ideal: não há um motivo exterior ao
trabalho que não o produto que está sendo feito e o processo de sua criação; os detalhes da
rotina de trabalho são significativos, já que eles não estão dissociados na mente do trabalhador
do produto do trabalho; o mestre de ofício é então livre para controlar sua própria ação de
trabalho; ele é capaz de aprender com seu trabalho; não há cisão entre trabalho [work] e jogo
[play], ou entre trabalho e cultura; e o modo de vida do mestre de ofício determina e infunde
seu modelo de vida como um todo. Acompanhemos uma descrição sumária destas características, pinçando aqueles aspectos que interferem diretamente nos objetivos deste capítulo, a
saber, traçar as origens da ontologia tradicional do trabalho. Para isso, seguiremos o texto de
Mills (1956, pp. 220-224).
Para os antigos, bem como para os medievos, o trabalho possuía um sentido externo a
ele próprio. Para aqueles, o objetivo final era o cultivo das virtudes, a liberdade e o lazer; para
estes, era o louvor a Deus. Para os renascentistas, dinheiro, salvação ou reputação eram conseqüências subordinadas. O que realmente importava era a expectativa e o prazer de realizar
um bom trabalho. “A preocupação suprema”, diz Mills, “era com a qualidade do produto e
com a habilidade de sua construção” (p. 220). Havia uma relação íntima entre o mestre de
ofício e o produto; da imagem interna de um resultava a externalização do outro. Em uma
palavra, trabalha-se por trabalhar; nada mais. (A imagem popular do artista devotado à sua
arte, mas pobre, talvez encontre seu pedigree teórico nesta tradição).
A segunda característica diz respeito a uma indistinção entre as condições técnicas e
estéticas do trabalho do ofício artesão, e entre a organização do trabalhador e o produto. O
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laço que liga produtor e produto deve ser psicologicamente possível: “se o produtor não é o
proprietário legal do produto, ele deve possuí- lo psicologicamente no sentido de que ele sabe
o que vai no produto em termos de habilidade, suor e material e que sua própria habilidade e
suor são visíveis para ele” (Mills, 1956, p. 221). A idéia aqui é clássica, aparecendo exe mplarmente em Karl Marx: o produtor tem plena consciência no conjunto da produção; cons umo e produção de certa forma caminham juntos, na medida em que o produtor se satisfaz com
o produto ao qual dá forma. Mesmo que o trabalho seja difícil, mesmo que imponha resistência, a satisfação é intensificada pela sensação de vitória ou superação. Na descrição de Tilgher
(2000):

“O trabalho, em seu sentido mais pleno, é todo processo, toda atividade, pela qual o
homem domina a matéria rebelde e a sujeita a seu desejo, à sua personalidade. O espírito essencial do homem é a atividade que exige a oportunidade de gastar a si mesmo,
de fortalecer-se, em uma luta. É por isso que a inação é uma das coisas mais tediosas,
a mais difícil de suportar” [...] E qualquer um que alguma vez tenha colocado seu coração no trabalho sabe que não há diversão [play] na terra como sentir que os obstáculos estão, um a um, sendo golpeados por seu trabalho e que, ao chegar o fim do dia e
olhar para traz para todo o campo da vitória, recapitular em seu espírito o caminho
conquistado passo a passo” (pp. 153-4).

A terceira característica relaciona-se com a liberdade que tem o mestre de ofício de iniciar e conduzir seu trabalho de acordo com seu próprio plano, estando livre, durante todo o
transcorrer do processo produtivo, para modificá- lo à sua maneira. O planejamento da atividade não é separado de sua execução; um é continuidade necessária do outro, já que é o produtor que liga todos os fios do processo de produção. Em termos morais, ele é responsável
integral pelos frutos de seu trabalho, de modo que é ele próprio, por sua conta e risco, que tem
de lidar com todas os problemas e adversidades que surgirem durante sua atividade.
A quarta: o produtor envolve-se, no ato de criação do produto, em um processo de
aperfeiçoamento pessoal, de desenvolvimento, em uma palavra, de aprendizagem. É durante
sua atividade que ele se torna homem. “Na medida em que ele dá a seu trabalho a qualidade
de seu próprio espírito e habilidades, ele também está desenvolvendo sua própria natureza;
nesse sentido simples, ele vive e pensa seu trabalho, que lhe confessa e revela para o mundo”
(Mills, 1956, p. 222).
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Uma quinta característica refere-se à separação entre trabalho e diversão (ou jogo). Na
sugestiva advertência de Meilaender (2000), trabalho [work] deveria ser contrastado com diversão [play] no caso de estarmos interessados em entender seu significado e seus limites. No
ideal do ofício de artesão, não há separação entre trabalho e diversão, entre trabalho e cultura.
O que justifica essa não separação? Em primeiro lugar, temos de retomar aqui o sentido de
lazer [leisure]. Para os gregos, em particular para Aristóteles, lazer tinha um sentido muito
diferente do que veio a ter na época moderna: significava, simplesmente, uma atividade com
fim em si mesma, algo realizado sem qualquer outro propósito que não por seu valor intrínseco.
Aristóteles distinguia diversão [play] de lazer [leisure], vendo na primeira uma decorrência de uma ocupação (descansa-se para trabalhar), e no segundo uma atividade inteiramente à parte do trabalho: um exercício da liberdade. Lazer não deve ser então, para Aristóteles, confundido com descanso, tampouco com uma atividade passiva (uma contemplação passiva), mas tratado como uma atividade de estilo me ntal, incrementada por desafios de ordem
intelectual, artística. O homem livre pode ser medido pela quantidade e pelo modo como usa
seu tempo livre, seu lazer. O “verdadeiro eu” revelar-se-ia, genuinamente, neste segundo tipo
de atividade (vale a pena aqui um rápido lembrete para chamar a atenção sobre a distância em
que estamos deste ideal, na medida em que o lazer, em sentido moderno, remodelou-se completamente pelo consumo).
A partir do momento em que o trabalho reveste-se de sentido econômico, ele deixa de
ser um fim e si mesmo e se torna atividade realizada com o intuito de gratificar uma outra
pessoa ou feita tendo em vista um fim ad hoc. Ou então quando se separam as esferas do trabalho (produção) e do consumo (fruição). Essa é, como veremos mais adiante quando apresentarmos o sentido de trabalho para Marx, uma das grandes rupturas patrocinadas pela construção do homem econômico e pelo capitalismo. O trabalho perde sua característica de lazer
na medida em que não está mais devotado à gratificação intrínseca do criador.
Todavia, no ideal do mestre de ofício, esta cisão, como dito anteriormente, não existia
– se o lazer era algo que se fa zia para ocupar o tempo de maneira gratificante, e se o trabalho
ocupava uma importante função gratificante, logo haveria uma coincidência psicológica, e
material, entre ambos. Com um detalhe: o trabalho seria uma “diversão séria”, do mesmo modo que as crianças em suas brincadeiras. “O artesão ou artista se expressa simultaneamente e
no mesmo ato em que ele cria valor. Seu trabalho é um poema em ação. Ele está trabalhando e
se divertindo no mesmo ato” (Mills, 1956, p. 222).
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Para haver essa confluência entre lazer e trabalho é preciso que este último não seja
descrito ou consid erado como imposto de fora. De fato, o que tradicionalmente parece ter
decidido a separação semântica e, principalmente, pragmática entre trabalho e lazer é o elemento obrigatório daquele, sua natureza, por assim dizer, “sempre para fora” de si mesmo –
trabalhar para sobreviver, trabalhar para um empregador, trabalhar para Deus etc. Em seu
ensaio, por sinal de clareza notável, Tilgher (2000) critica esta divisão com base nas falsidades lógicas que ela induz. A questão essencial, diz-nos ele, é que a diversão, se realmente for
diversão, não pode ser algo “sério” – é, na realidade, algo trivial que não instiga a paixão na
intens idade em que o trabalho consegue fazê- lo.
O exemplo de Tilgher é sugestivo: seria lógico e coerente colocarmos no mesmo patamar um jogador de basebol que, ao perder a cabeça, esmurra seu adversário, e um filósofo
ou cientista seriamente comprometido com descobertas de relevância muitas vezes histórica?
A resposta do autor é esta: com certeza, não. E a diferença: a seriedade. Para ele, a seriedade
instiga a paixão que realmente faz a diferença. E, para Tilgher, nada melhor do que o trabalho
para fazer isso. Para fechar esse tópico, pois o iniciamos com o intuito de ilustrar a quinta
característica do ideal do ofício artesão, diremos pois que o trabalho artesão é em si mesmo
significativo, pois aquele o realiza com paixão; ele coloca “seu coração e suas mãos em seu
trabalho” e devota-se a ele, não para atingir algo extrínseco, mas muito ao contrário, para realizar-se a si próprio numa espécie de “trabalho-diversão” [joy work], nas palavras de Tilgher.
Na vitória sobre o mundo externo há uma materlização, um pôr-para-fora da vida interior,
enfim, uma presentificação – tudo isso lembra, e muito, a visão hegeliana do trabalho (como
veremos mais à frente neste capítulo).
Por fim, a sexta característica do trabalho do mestre de ofício é que ele expressa a única vida que tem por meio de seu trabalho. Em não havendo divisões entre vida pessoal e vida
profissional, entre a casa e a rua, entre trabalho e não-trabalho, ele usa seu tempo livre como
um fluxo contínuo de criatividade e insights. Partilha de companhias de pessoas com sistemas
de pensamento semelhantes ao seu, e é capaz – pois é livre – de pôr sua individualidade em
cada obra que produz. O ateliê de um artista seria o protótipo desta “fábrica de si mesmo”:
liberdade para organizar os materiais, tempo de trabalho coincidente com o ritmo global da
vida, domínio absoluto do ambiente. Vida e trabalho, nesse sentido, compõe um único mosaico.
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O protestantismo e o novo valor do trabalho
De resto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou, tal como
vivia quando foi chamado. É o que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado à
fé quando já era circuncidado? Não procure disfarçar a sua circuncisão. Alguém não
era circuncidado quando foi chamado à fé? Não se faça circuncidar. Não tem nenhuma importância estar ou não estar circuncidado. O que importa é observar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que se encontrava quando
foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso. Mas,
se você pode se tornar livre, não deixe passar a oportunidade. Porque o escravo, que
foi chamado no Senhor, é liberto no Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre
quando foi chamado é escravo em Cristo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de
vocês: não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de
Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado.
1 Coríntios 7: 17-24

Nesta seção discutiremos algumas das principais idéias que contribuíram para elevar o trabalho da posição até então mínima que ele havia ocupado no pensamento antigo e medieval. É
inescapável, neste caminho, investigarmos as influências da Reforma protestante. Tornou-se
lugar-comum, nos estudos sobre o sentido e o valor do trabalho, fazer referência à extraordinária revolução que os reformadores protestantes e puritanos realizaram no campo religioso e
cujas conseqüências atingiram diretamente o papel atribuído ao trabalho.
Desse modo, o objetivo desta seção é apresentar as linhas gerais do pensamento de Lutero, Calvino e dos puritanos e que, a um só golpe, trouxeram de volta a santidade a este mundo e elegeram o trabalho como uma das principais formas de avaliação do estatuto moral do
indivíduo. Adicionalmente, como tornou-se clássico na literatura sociológica depois de Max
Weber, o protestantismo foi essencial à concessão do conteúdo secular da ética social do capitalismo. Na verdade, quando se fala em protestantismo no campo do trabalho é inevitável fazer menção à ética protestante e o conceito de espírito do capitalismo de Weber. Ainda assim,
neste capítulo não analisamos a tese de Weber, fato que nos ocupará no próximo. Ali veremos
então que uma conseqüência importante da ética protestante do trabalho, com sua valorização
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do conceito de vocação e de dever, foi a fusão entre o homem moral, ou religioso, e o homem
econômico – fusão que reúne as correntes antagônicas mantidas nitidamente separadas nos
mundo antigo, medieval e renascentista.

A elevação espiritual do trabalho

Como vimos, o mundo antigo e medieval mantinha separados os domínios da economia e da
moral. Na Idade Média, com os teólogos católicos, o trabalho não deveria ter um propósito
em si mesmo. A vida contemplativa, a submissão do corpo à alma, a vida monástica e a dificuldade em reconhecer as atividades comerciais como moralmente legítimas, legava ao trabalho um lugar modesto na ordem natural das coisas. Com Lutero, Calvino e o puritanismo, há
não só uma inversão de valores como uma aproximação entre o homem econômico e o homem moral. Com o protestantismo, sobretudo com os puritanos, o trabalho deixa de ser um
meio de satisfazer as necessidades para se tornar um objetivo autônomo, um ideal do trabalho
pelo trabalho e a devoção intramundana a uma vocação individual. Trabalhar tornou-se a
principal forma de servir a Deus, e a ociosidade foi fortemente combatida.
A valorização do trabalho pelo protestantismo depende de uma teologia individualista
que coloca grande ênfase no cumprimento do dever cristão neste mundo. Os reformadores se
opunham ao monasticismo da época, vendo nele uma forma de desvio da tarefa cristã de agir
sobre o mundo. A vida ativa deve suplantar a vida contemplativa (entendida como passividade aviltante), pois é por meio daquela que o homem pode agradar a Deus, em outras palavras,
cumprindo seus deveres intramundanos de acordo com a posição ocupada na hierarquia social,
de acordo com sua vocação. Com Lutero, essa idéia de vocação individualiza cada pessoa
perante Deus, assumindo uma nova extensão não meramente religiosa: “designa a tarefa que
cada um recebe de Deus aqui na Terra conforme o estatuto que ocupa na sociedade” (Willaime, 2005, p.67).
Segundo Lutero e todos os reformadores protestantes, e ao contrário do que pensavam
os autores católicos, o homem não poderia obter a salvação por meio de suas obras, mas apenas pela graça divina, recebida pela fé. O católico, pela queda, precisava, por meio de sua
submissão à Igreja e seus rituais, provar que seria digno de entrar no reino dos céus. O protestantismo deu uma outra versão a essa visão de ser humano frágil, propondo-lhe uma solução
mais individualizada para a salvação. Calvino radicaliza a dúvida do protestante ao dizer que
ninguém está seguro de sua própria salvação; não há sinais de que alguém pertence à minoria
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que merecerá a salvação celeste ou à grande maioria que arderá no fogo. Esse paradoxo, em
vez de gerar apatia completa, tem efeito inverso: uma valorização ética do trabalho, na medida em que, se a salvação não é certa, ao menos o protestante pode ter a intenção de salvar-se,
ou então de mostrar aos outros que está nesse caminho (Anthony, 1977).
Willaime (2005) comenta que Lutero não foi tão radical quanto Calvino na glorificação do trabalho. O pastor alemão permanecia ainda dentro da órbita de uma ética tradicional
do trabalho, ve ndo-o como parte das ordens da criação pelas quais Deus organiza o mundo e
às quais o homem pertence (Anthony, 1977). Para Lutero, o trabalho, como para os antigos e
medievais, não pode ser considerado um fim em si mesmo. Semelhante à tese de São Thomas
de Aquino, Lutero acredita que cada um deve manter-se firme e obediente à vocação que recebeu, autorizando, assim, a manutenção da ordem social. “A profissão é o que o homem deve
aceitar como um decreto divino, ela é o ‘destino’ ao qual ele deve se curvar”, tal é a leitura de
Weber desta concepção de profissão de Lutero (apud Willaime, p. 68). No entanto, isso não
impede de reconhecer em Lutero alguém que rompe com a tradição contemplativa e monástica dos tempos medievais e institui o trabalho como obrigação moral de todos, e não apenas de
um grupo de trabalhadores específico.
Mas é Calvino quem leva às últimas conseqüências a glorificação mundana do trabalho e contribui para a fundação de um ethos próprio para o trabalho. Em primeiro lugar, ele
preconiza, diferentemente dos outros reformadores, inclusive Lutero, que é a ação, e não a
justificação pela fé (a salvação do homem pela morte de Cristo), que conta. Seu cristão ideal é
continuamente impelido pela necessidade de regenerar-se por meio de suas obras, de santificar-se por elas. O amor a Deus só é possível de ser demonstrado conduzindo uma vida exe mplar, diligente, disciplinada, e não na contemplação, na introspecção e no consolo da fé. Como
diz Calvino: “dentre as coisas deste mundo, o trabalhador é o mais semelhante a Deus” (apud
Willaime, 2005, p. 70).
A idéia de predestinação de Calvino realçava precisamente o fato de que é preciso
trabalhar duro e metodicamente no mundo para aplacar a incerteza de não estar no seleto grupo de eleitos à salvação. Para ele, a maior evidência do caráter essencial do trabalho é encontrada no próprio Deus como um Deus trabalhador, ativo, que descansa apenas no último dia
da criação. O ócio é condenado como sinal de fraqueza moral, pois Deus, ele próprio, trabalhou. Se pela queda o homem foi banido do paraíso, onde exercia um trabalho gratificante, foi
Cristo quem o libertou do sofrimento do trabalho, portanto, o trabalho sempre traz em si o
sinal da graça: Cristo pagou a dívida pela queda de Adão e reconc iliou o homem do Antigo
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Testamento com Deus. A confiança em Deus e o trabalho intenso é a única garantia de que se
vale o protestante para saber, no seu íntimo, se está indo pelo caminho certo.

Nova doutrina do trabalho

O asceticismo puritano, ao criar incentivos para o trabalho, punir a ociosidade, disciplinar o
uso dos prazeres e do tempo, treinar a habilidade de postergação e de contribuição com a comunidade por meio do desenvolvimento da própria vocação, moldou moralmente uma legião
de trabalhadores que passara a ser cada vez mais necessária à industrialização.
Essa nova retórica, ao ter Deus como principal fiador, oferece poderosos incentivos
psicológicos ao engajamento no trabalho. Conforme destaca Anthony (1977), parte dos esfo rços da gestão modernos refere-se à tentativa de encontrar uma forma igualmente poderosa e
onipresente de convencimento dos trabalhadores para seu engajamento. Mais importante, para
os propósitos deste estudo, é assinalar que o protestantismo contribui com a matéria-prima
religiosa para a redescrição do valor do trabalho na modernidade. Vejamos duas particularidades desta matéria-prima.
Na medida em que essa nova doutrina valoriza o trabalho individual, torna-se possível
pensar em “identidade” a partir do trabalho. Como a vocação é um chamado feito por Deus a
cada pessoa de forma sui generis, envolver-se no exercício deste chamado é desenvolver aquilo que há de melhor em si mesmo, suas potencialidades e interesses (Calvino, 2000; Perkins,
2000). Um homem devotado à sua missão, um homem, no dizer de Weber, motivado, inspirado, estaria em melhores condições de realizar sua verdadeira missão na Terra, de atualizar
seus dons e, no limite, agüentar pesadas frustrações. Neste ponto da história do trabalho tornase difícil dissociá-lo de alguma versão de felicidade e de auto-realização. Como diz Meilaender (2000), citando Taylor: “[...] uma vida humana plena é agora definida em termos de trabalho e produção, de um lado, e pelo casamento e pela vida familiar, de outro. A ‘boa vida’ é
agora disponível a todos, pois cada pessoa tem uma vocação dada por Deus” (p. 11). O mesmo autor conclui mais à frente:

“Reforçando a idéia de que o trabalho é uma co-criação [no sentido de que, por meio
dele, o homem participa da criação divina do mundo], o conceito de vocação oferece
uma realçada aura religiosa ao mundo do trabalho – reforçando, e talvez em parte
dando emergência, a idéia moderna de que o trabalho é integral à identidade e reali83

zação humanas. Na verdade, mesmo entre os pensadores religiosos, a idéia de vocação
tem freqüentemente perdido muito de seu acento original e tem sido transmutada numa
ênfase sobre o trabalho como a esfera na qual uma pessoa alcança sua realização. [...]
Desse modo, o conceito de vocação pode reforçar a idéia dúbia de que o ser humano é,
essencial e primariamente, um trabalhador” (p. 13 – grifos meus).

Um segundo ponto a mencionar é a centralidade que o trabalho passou a ocupar no
pensamento puritano. Nesta versão, ao contrário do que ocorria com a postura comedida e
com o senso de suficiência dos antigos e dos medievos, não há limite ao trabalho. Pelo contrário, há mesmo uma compulsão a trabalhar, na medida em que o ócio carrega consigo um fardo
de insuportável culpa. O balanço idealizado por Santo Agostinho entre vida ativa e vida contemplativa, ou então o valor dado por Thomas de Aquino à submissão do corpo ao espírito,
simplesmente desaparecem nesta nova descrição do trabalho. Se o cristão católico podia justificar-se moralmente pelo não-trabalho quando suas necessidades básicas estivessem satisfeitas,
ou quando sentisse que o pêndulo da consciência não estava oscilando a favor da contemplação a Deus, o mesmo já não poderia fazer o protestante. Alguns séculos mais tarde, precisamente no início do século precedente, Dorothy Sayers, autor conhecido por seus ensaios teológicos, faz eco a esse viés puritano do século dezessete. Nas palavras de Sayers (2000
[1947]):

“A primeira [proposição da compreensão do trabalho para o cristianismo], colocada
sinteticamente, é que o trabalho não é, primariamente, uma coisa que se faz para viver,
mas a coisa que se vive para fazer. É, ou deveria ser, a plena expressão das faculdades
do trabalhador, a coisa em que ele encontra satisfação espiritual, mental e corporal, o
meio pelo qual ele se oferece a Deus. [...] Pois seu trabalho é a medida de sua vida, e
sua satisfação é encontrada na realização de sua própria natureza, e na contemplação
da perfeição de seu trabalho. [...] Nós devemos ser capazes de servir a Deus em seu
trabalho, e o trabalho em si mesmo deve ser aceito e respeitado como o meio da criação divina. [...] cada trabalhador é chamado a servir a Deus em sua profissão ou negócio – e não fora dele” (p. 43; 45 – grifos meus).
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Comentários finais
Na Antiguidade, na Idade Média e no Renascimento a relação entre trabalho e sociedade não
parece sugerir indícios de uma ontologia do trabalho. O trabalho não era concebido como um
conceito abstrato abrangente, tal como ele veio a possuir na modernidade industrial; antes
disso, era concebido como um conjunto disperso de atividades reguladas pela comunidade e
focadas na satisfação de necessidades básicas. Em cada um desses períodos é possível ident ificar limites ao trabalho, os quais, em nossa visão, parecem confirmar as restrições a uma elevação do trabalho como categoria-chave na definição da identidade. O primeiro são os limites
filosóficos (grego); o segundo, limites teológicos (medieval); e, terceiro, limites intrínsecos
(renascentistas).

Os limites filosóficos do trabalho

Na Antigüidade grego-romana, o trabalho é um conceito para o qual não podemos encontrar
equivalentes diretos em nossa época (Migeotte, 2005). Em primeiro lugar, não há uma visão
abstrata de trabalho (Vernant, 1956; Vernant & Vidal-Naquet, 1988). Para os gregos, ele representava uma série de atividades dispersas, com finalidades específicas e variações que incluíam o trabalho de camponeses, de artesãos, bem como atividades comerciais e “profissionais” (poetas, médicos e adivinhos). Em segundo lugar, o status que a economia desfrutava
entre os gregos não era equivalente ao papel que ela veio a ocupar no século vinte e um. Para
eles, economia era simplesmente a gestão da casa, e não de um sistema que rege trocas comerciais ou consumo. Reconheciam que a boa vida dependia de condições materiais, mas não
que a “gestão” dos bens materiais representasse um conjunto. A gestão da casa (tudo o que se
possui e é útil à vida de cada um) era uma atividade exclusivamente privada.
O mais importante, no mundo antigo, era a clara divisão estabelecida pelos filósofos
entre virtude e necessidade, entre liberdade e submissão, entre lazer e descanso. O trabalho,
apesar de não ser inteiramente desprezado, era totalmente desprovido de sentido ontológico.
Isto é, a “verdade do ser” não dependia do trabalho, mas do uso da liberdade para uma vida
contemplativa ativa, enfim, para o cultivo da mente – da razão – por meio de atividades que
são, em si mesmas, significativas (reflexão teórica, ouvir música e poesia, conversar com os
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amigos). Em uma passagem de A política (1966), Aristóteles marca com exatidão este ponto.
Diz o filósofo:

“Admitamos, portanto, que para o homem não existe ventura maior do que a virtude e
a razão, e que, igualmente, por isso ele deve regular o seu procedimento. De tal coisa
temos como fiador ao mesmo Deus, cuja ventura não está na dependência de qualquer
bem ext erior, mas depende de si mesmo, da sua essência e da sua infinita perfeição”
(pp. 118-9).

O “problema com o trabalho” entre os antigos, por assim dizer, era que ele não poderia
ser um fim em si mesmo. Um homem não poderia resumir sua vida ao trabalho, à atividade de
sobrevivência, ao reino da necessidade. Assim, o trabalho não era um tema de interesse especial. Os filósofos gregos não lhe dedicaram atenção em grande parte pelo fato de reconhecerem essa sua não-centralidade. Trabalho era parte de um sistema natural ditado pela necessidade. Nada mais do que isso. Deveria ser evitado o máximo possível, pois seu excesso tolheria a liberdade humana em uma relação de troca pecuniária. Não há aqui referências religiosas
ou outras, nem um sistema moral estabelecido, dentro do qual o trabalho assuma algum valor
essencial. Esse sistema seria desenvolvido algum tempo depois pelos primeiros teólogos cristãos.

Os limites teológicos do trabalho

Os teólogos da Idade Média criaram vários limites ao trabalho. Em primeiro lugar, ele não era
percebido como um bem em si mesmo, como um direito intransferível ou como uma dívida;
em vez disso, era meramente um bem instrumental, na medida em que sua prática permitia o
alcance de outros bens, sejam eles espirituais (o combate as ameaçadas de um espírito desocupado, por exemplo) ou materiais. Assim como na Antigüidade grego-romana, “o trabalho
não era um tema especial; era uma parte da estrutura social geral e espiritual” (Anthony, 1977,
p. 37). Não havia um conceito abstrato, global e unificador de trabalho com o qual os trabalhadores e empregadores se identificavam. Trabalho era o meio necessário para adquirir comida, roupas e desempenhar afazeres específicos.
Esse valor instrumental atribuído ao trabalho também pode ser considerado à luz do
tipo de preocupação que animava a Idade Média: a busca da própria salvação. Esta é uma es86

pécie de tradução religiosa do ideário grego da busca pela felicidade – enquanto a filosofia
grega reservava a arte da felicidade a uma elite de privilegiados, a cristandade “democratizou”
o acesso à salvação a todos os batizados em Cristo. Neste período, igualmente, não podemos
observar a emergência de qualquer forma de ontologia do trabalho. Ele jamais seria concebido
como um meio pessoal da verdadeira felicidade ou salvação de alguém, muito menos como
alguma coisa constitutiva deste alguém (sua identidade, por assim dizer). Não se trata de uma
indiferença em relação ao trabalho, mas de um conjunto de crenças que o descreve como suficientemente necessário à sobrevivência e como meio. Por essa razão, não podemos encontrar
uma “filosofia do trabalho” entre os teólogos cristãos desta fase; tampouco encontraremos
alguma explicação sobre como seu desempenho pode afetar, positiva ou negativamente, o
universo moral ou intelectual de seus executores.
Conforme destacam Anthony (1977), Applebaum (1992), Tilgher (1931) e Mossé
(1969), o trabalho começa a ser levado a sério a partir do momento em que o comércio começa a se desenvolver. O fim da escravidão está para o mundo antigo como a decadência do feudalismo está para a Idade Média no que diz respeito à necessidade de desenvolvimento de
uma ontologia do trabalho. A trans ição de uma economia auto-suficiente para uma economia
de troca alça vôo no século XIII e causa revolução na estrutura tradicional da sociedade fundiária medieval. Evidentemente, não cabe aqui uma revisão da história da economia e sociedade medievais. Cumpre, para os propósitos de revistar a formação da ontologia tradicional
do trabalho, mencionar que, durante esse período, a economia ainda era um ramo subordinado
à ética, e esta, à teologia. Nesse mundo, os valores econômicos não poderiam ser superiores
aos valores religiosos, daí, em parte, esse tipo de visão sobre o trabalho. A relação do homem
com o mundo era de caráter inteiramente religioso, não econômico.
Apesar de o trabalho e o trabalhador terem sido, na tradição católica desta época, elevados da posição a ele dada por Aristóteles, sobretudo pela valorização do trabalho manual,
das profissões e do comércio e a ruptura com a visão aristocrática do trabalho, ele não deveria
ser realizado como um fim em si mesmo. Este fim último era a boa vida, a vida virtuosa, e
esta não poderia ser medida em termos de utilidade econômica, mas do quanto se contribuía
com a lei natural.
Um outro importante defensor desse caráter instrumental do trabalho, além de Aquino,
é São Bento de Núrcia, o precursor do monarquismo europeu: para ele, trabalho era uma atividade disciplinada que servia para combater os riscos espirituais da ociosidade. As regras
beneditinas dão instruções precisas para os monges realizarem o trabalho manual em intervalos fixos do dia, mas em nenhum momento sugerem a predominância do trabalho sobre a vida
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meditativa, contemplativa ou espiritual. Esta última é que deveria ser o fim, o alvo, do exercício daquele.
O próprio Santo Agostinho, em A cidade de Deus (1990 [427]), adverte sobre os limites que o cristão deve estabelecer entre a vida de contemplação e a vida de ação. Pensando na
vida como uma sucessão de ritmos durante os quais se intercalam diversas atividades ou tipos
de trabalho, ele se interroga sobre o que deve o homem receber em troca por seu amor à ve rdade e o que deve pagar em resposta às obrigações do amor de Cristo por ele. O excesso de
tempo livre seria ruim, pois desviaria o cristão de pensar no interesse do próximo, assim como
um excesso de atividade o impediria de contemplar a Deus.
Para o bispo de Hipona, o tempo de lazer deveria ser usado de maneira produtiva para
a descoberta, dentro de si mesmo, da verdade. Lazer, como para Aristóteles, não representava
ociosidade, inatividade, mas a oportunidade para um tipo especial de ação – para o filósofo, a
ação teórica, reflexiva, artística etc. Já para Agostinho, é apenas a busca da verdade que justifica o lazer, ao passo que é a compulsão de amar – ou seja, estar a serviço do próximo – que o
lança ou o obriga ao trabalho. Portanto, este está limitado, em Santo Agostinho, de um lado
pela necessidade de retribuir, por assim dizer, ao sacrifício de Cristo (a pena derivada da queda), e, de outro, pela necessidade de amar o vizinho, de estar a seu serviço. Podemos colocar a
questão de outra forma dizendo que, para ele, o trabalho era limitado pela necessidade de equilíbrio entre vida ativa e vida contemplativa.
Em suma, o ponto mais importante a destacar em relação a esta retrospectiva da história do trabalho para os antigos e os medievos é a ausência de um elemento de cálculo econômico, um conceito de valor material, sua produção e sua medida (Anthony, 1977). Na Idade
Média, a riqueza estava a serviço do homem, e não o homem a serviço dela. O caráter instrumental das atividades econômicas e do trabalho era dado por um ideal que determinava a ve rdadeira essência do homem muito longe da órbita econômica – para o gregos, a felicidade;
para os medievos, a salvação, Deus.

Os limites intrínsecos do trabalho

Há dois elementos que ajudam a explicar o modelo de referência da concepção renascentista
de trabalho. Primeiro, um tipo de idealização de uma época de ouro perdida. Tal visão baseiase na crença de que antes de o homem ter sido expulso do paraíso por Deus (na versão do Gênesis), ou rebaixado da condição de deus (na versão de Hesíodo), o trabalho era fonte de ple88

no significado na medida em que, por meio dele, o homem era co-criador do universo. Nessa
visão, o trabalho é associado à alegria, a prazer e desfrute, e não a sofrimento ou então aos
perigos, cujo excesso poderia acarretar danos ao corpo e, principalmente, à alma.
O segundo elemento é uma valorização do trabalho pretensamente “não mediado” do
artesão. Para usar uma expressão de Nietzsche, esta tradição parece comungar do princípio de
que “a vida é uma obra de arte”, e que para o trabalho ser plenamente significativo, ele não
pode estar distanciado da vida. Ao contrário, por exemplo, das duas tradições precedentes,
esta atribui um valor intrínseco ao trabalho, ou seja, não se trabalha por qualquer outra razão
que não pela própria auto-realização no ato de trabalhar. A imagem-tipo predominante é aquela dada pela relação do artesão ou artista com sua obra: esta encerra, em seu próprio ato de
concepção, produção e consumo, os gostos, os esforços e o reconhecimento do artista ou do
artesão.
Nesse sentido, não há separação entre o prazer e consumo da obra, nem separação entre trabalho e não-trabalho. Esta última observação realça a tênue linha divisória entre trabalho e lazer – não há uma rígida separação entre um e outro, dado que a vida do artista/artesão
está mesclada a seu próprio trabalho, como se um fosse a “extensão” do outro. Quando se
afirma aqui que, para esta tradição, o trabalho tem valor intrínseco, e quando dizemos que tal
postura é avessa àquela das tradições anteriores, queremos dizer que não se deve trabalhar,
nem para se alcançar a virtude e a felicidade, nem para alcançar o Reino de Deus após a morte
(versão cristã), nem como forma de seguir, obedecer, a vontade de Deus por meio do cumprimento de uma vocação (versão protestante). “N enhuma renda, nenhum meio de salvação,
nenhum status, nem poder sobre outras pessoas, mas os processos técnicos em si mesmos é
que são gratificantes” (Mills, 1956, p. 218-9).
Essa forma de conceber a natureza do trabalho não ficou perdida na história. Muito ao
contrario. Talvez sua reatualização mais notável tenha ocorrido em alguns textos do jovem
Marx, como veremos no próximo capítulo. Trata-se de uma elevação do sentido do trabalho
não no que este tem de conexão com Deus, mas sim com o Homem. O mito do criador e da
criatura é aqui, novamente, apelante. O próprio homem se faz na relação harmônica entre seu
interior e seu entorno; mundo interno e mundo externo são então ligados pela ponte do trabalho.
Algumas versões românticas do trabalho ulteriores na história têm aqui, se não int egralmente, com certeza uma fonte aberta. No romantismo, a preocupação do homem tem de
ser, antes de mais nada, com a descoberta de si, com a modelação de si, no que ela combate
todas as versões utilitaristas, “racionais” ou tecnicistas que surgiram com o Iluminismo e,
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logo depois, com a industrialização. Foi a partir da Reforma Protestante que o trabalho iniciou
sua trajetória rumo à posição de centralidade na definição da subjetividade. No próximo capítulo veremos como Max Weber, um intérprete vital da ética protestante, nos ajuda a compreender tal elevação do trabalho nas sociedades modernas industriais do século dezenove.
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Capítulo 4
Do homem religioso ao homem econômico
(Ou da construção da ontologia do trabalho)

Na conhecida análise do trabalho no mundo contemporâneo realizada pela discípula de Heidegger, Hannah Arednt, A condição humana (Arendt, 2000), a autora defende que uma mudança radical deste último em relação ao mundo dos antigos é a valorização que passou a ter a
economia na descrição de que é o humano. Para os gregos, como vimos no capítulo precedente, a vida virtuosa (a felicidade, a liberdade) era o que definia a essência do humano – na caracterização de Aristóteles, do animal político. A economia, o oikos, era de domínio estritamente privado; hoje, ela é referência na compreensão das relações sociais em nossas sociedades. Nestas, diz- nos Arednt, o homem torna-se um homo economicus, cujo eu autointeressado diminui o valor da ação cívica e política em benefício do fluxo de trocas econômicas no mercado.
Quanto ao trabalho, este foi alçado ao degrau de valor fundamental, e a vida contemplativa, no sentido grego, foi cada vez mais devorada pelas exigências e necessidades da vida
biológica – do labor. Na visão de Arendt, as sociedades modernas tornam-se sociedades de
trabalhadores e uma das dimensões anteriormente subordinadas da existência humana, a economia, torna-se o principal critério de convivência na esfera pública e de definição de si. No
período entre os séculos dezoito e dezenove, encontramos o conceito de trabalho que se projetou por quase todo o século vinte.
Neste capítulo, defendemos que tal visão pode ser chamada de ontologia do trabalho,
no sentido de que este passou a definir não só a origem da riqueza e do valor, mas principalmente a essência do que é ser humano. O objetivo deste capítulo é compreender algumas fo rças que contribuíram para a emergência dessa ontologia. Argumentamos tratar-se de cinco
forças. A primeira é a economia política clássica; a segunda, a ética protestante do trabalho; a
terceira, algumas doutrinas patronais lançadas no século dezenove e logo no início do vinte; a
quarta, a redescrição do trabalho realizada por Karl Marx; e a quinta, a teoria de Émile Durkheim sobre o valor moral da divisão do trabalho social. Tais forças fa zem do trabalho um
conceito, ao mesmo tempo, econômico, moral, filosófico e ideológico.
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O capítulo estrutura-se de modo a refletir a seqüência de análise dessas cinco forças.
Sendo assim, num primeiro momento analisamos as idéias que serviram de fundamento ao
homo economicus. Buscamo-las na teoria econômica clássica de Adam Smith, mais precisamente em seu livro Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Num
segundo momento, analisamos como o ascetismo secularizado da ética protestante, na leitura
de Max Weber em seu A ética protestante e o espírito do capitalismo, funcionou como primeira solução de compromisso entre as novas exigências trazidas pelo homo economicus e
pela industrialização e o homem religioso da moral protestante. Em seguida, analisamos três
doutrinas patronais do século dezenove endereçadas à construção de uma ideologia do trabalho coerente com a industrialização e suas solicitações morais: o paternalismo, a auto-ajuda e
o industrialismo de Saint-Simon. Em quarto, discut imos o modo como Karl Marx transformou
o trabalho em categoria central, o que, em nossa análise, ele o fez por meio da criação de um
sujeito do trabalho. E, por último, discutimos como Émile Durkheim, em seu Da divisão do
trabalho social, constrói solução de compromisso entre o homo economicus, o industrialismo
e a moralidade.

A emergência do homo economicus
Cada indivíduo despende continuamente esforços em busca do capital que possa dispor, do emprego mais vantajoso; é bem verdade que é seu próprio benefício que é visado, e não o da sociedade. Mas os cuidados que tem para encontrar sua vantagem
pessoal o levam de maneira natural, ou mesmo necessária, a optar precisamente por
esse tipo de emprego, mesmo que seja o mais vantajoso para a sociedade. [...] Nesse
caso, como em muitos outros, ele é levado por uma mão invisível a cumprir uma finalidade que não faz parte de forma alguma de suas intenções; e nem sempre isso é ruim
para a sociedade, isto é, nem sempre é ruim que essa finalidade faça parte gratuitamente de suas intenções. Buscando satisfazer apenas seu interesse pessoal, freqüentemente trabalha de uma maneira muito mais eficaz em benefício da sociedade do que
se tivesse realmente por objetivo trabalhar para ela.
Adam Smith, Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações
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Adam Smith é considerado o pai do homo economicus. Sua principal e mais penetrante obra,
Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, publicada originalmente em
1776, lançou idéias que orientaram não só a economia política clássica, como também se tornaram a escora teórica do liberalismo econômico e da industrialização moderna. Para os propósitos deste estudo, vamos nos ater a duas destas idéias em particular: primeira, a atribuição
central que o trabalho recebe em Smith, no âmbito maior de sua teoria sobre a origem da riqueza; segunda, e fundamento da anterior, sua concepção antropológica do homem como criatura que maximiza seu próprio auto-interesse em processos de compra, troca e contratos no
mercado. Com esta última idéia principalmente, Smith contribuiu para despir as descrições da
subjetividade de qualquer vestígio metafísico e teológico defendendo ao contrário que elas
resultam da harmonia não- intencional dos interesses.

Trabalho e propriedade

Quanto à primeira idéia, sobre a centralidade do trabalho no processo de geração de valor, há
nela raízes teóricas que remontam à teoria do direito natural de propriedade, na qual o trabalho é o fundamento do valor econômico, proposta primeiramente por John Locke. Em seu
livro Segundo tratado sobre o governo, publicado em 1687, o empirista inglês estabelece que
o homem é indivíduo na medida em que é proprietário de seus bens, não há dúvida, mas também e sobretudo de sua vida e de sua liberdade – e é precisamente por ser proprietário de si
que ele pode ser proprietário de qualquer outra coisa. O problema a que Locke tem diante de
si é o de como conciliar a lei natural e divina, de acordo com a qual as riquezas da natureza
foram dadas comunalmente ao homem, e seu direito à apropriação individual dessas riquezas.
O operador responsável pela reconciliação entre ambas, que faz a passagem de uma para a
outra, é, na defesa de Locke, o trabalho. Vejamos isso em suas próprias palavras (1963
[1687]).

“Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada
homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se,
são propriamente dele. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica- lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo
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que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum de outros homens. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo
menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros” (p. 20).

O trabalho estabelece a distinção entre o bem comum, que, por delegação de Deus,
pertence a todos, e a propriedade individual. Ele transforma a natureza, “a mãe comum de
todos”, no dizer de Locke, em direito privado do indivíduo. O trabalho faz a posse da propriedade independer de consentimento pelo público: “Vê-se nos terrenos em comum, que assim
ficam por pacto, que é a tomada de qualquer parte do que é comum com a remoção para fora
do estado em que a natureza o deixou que dá início à propriedade, sem o que o comum nenhuma utilidade teria” (p. 21). E mais à frente, referindo-se à posse de objetos da natureza,
acrescenta: “O trabalho que era meu, retirando-os do estado comum em que se encontravam,
fixaram a minha propriedade sobre eles” (p. 21).
Na leitura de vários intérpretes de Locke, como na de Macpherson (1971), idéias, como esta de que o homem só é livre na medida em que é proprietário, contribuíram, ao se infundir no liberalismo econômico do século dezessete, para reduzir a sociedade a uma série de
relações entre proprietários, em outras palavras, a relações de mercado. De acordo com Mercure (2005), a partir deste ponto é aberta uma brecha que será explorada por Smith: as relações entre o mercado e o trabalho, e entre este último e a origem da riqueza. E esta é, precisamente, a primeira idéia de Smith que pretendemos apresentar aqui. Analisemo- la na seqüência.

A teoria do valor-trabalho

O lugar que Smith atribui ao trabalho marca uma importante mudança de perspectiva nos debates econômicos vigentes na época. Em particular, os debates entre os mercantilistas e os
fisiocratas. Os prime iros defendiam que a riqueza de uma nação se baseava no acúmulo de
metais preciosos, na moeda, e que dependia da intervenção do Estado para gerar equilíbrio no
balanço comercial; os segundos, por seu turno, eram partidários da livre-troca, do laissez-faire,
considerando que só a agricultura era produtiva e gerava crescimento real da riqueza. De certo
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modo, como destaca Mercure (2005), Smith prolonga a tradição dos fisiocratas. Com uma
importante diferença, porém: em vez de acreditar ser a natureza a responsável pela riqueza, o
que está na base desta última é o homem, mais exatamente, o homem e seu trabalho. Em suas
próprias palavras (1984 [1776]):

“O trabalho foi o primeiro preço, a primeira moeda de troca que foi paga por todas as
coisas. Não foi com o ouro ou prata, mas sim com trabalho, que primeiramente foi
comerciada toda a riqueza do mundo; e o seu valor para aqueles que a possuem e que
pretendem trocá- la por quaisquer produtos é precisamente igual à quantidade de trabalho que lhes permite adquirir poder de compra. [...] O trabalho surge como a única
medida de valor rigorosa e universal, a única que nos permite comparar o valor das diferentes mercadorias em todos os tempos e lugares” (pp. 27; 31).

Desta proposição geral segue, na obra do economista, teses sobre como aumentar o valor da riqueza. Ora, se o trabalho está na base de toda riqueza, sobre o que então repousa o
crescimento desta última? A resposta do autor é de que, para isso ocorrer, deve primeiro ocorrer o aumento da potência produtiva do trabalho. E de que forma isto é possível? A proposição de Smith é premonitória de diversas outras teorias importantes sobre o trabalho. Trata-se
da idéia da divisão do trabalho. Para ele, a potencialização do trabalho origina-se de sua divisão, especialização e mecanização. A ilustração para seu ponto é dada pela célebre história da
fábrica de pregos, cuja generalização lhe permite afirmar que “A divisão do trabalho que pode
ser efetuada em cada caso origina porém, em todas as indústrias, um aumento proporcional da
produtividade” (p. 8). O autor em seguida alega que a divisão do trabalho possui esse efeito
de acordo com três modalidades concorrentes:

“Em primeiro lugar, o desenvolvimento da destreza dos trabalhadores aumenta, infalivelmente, a quantidade de trabalho que eles podem realizar; e a divisão do mesmo, reduzindo a intervenção de cada um a uma simples operação e transformando esta última no seu único trabalho durante toda a vida, aumenta também necessariamente a destreza dos trabalhadores. [...] Em segundo lugar, a vantagem que decorre do melhor aproveitamento do tempo que normalmente se perderia ao passar de um tipo de trabalho para outro é muito maior do que à primeira vista se poderia imaginar. [...] Em terceiro lugar, e por último, não é difícil verificar que o trabalho é facilitado e reduzido
quando se usa uma maquinaria adaptada à tarefa que se realiza (...)” (pp. 9-10).
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Em suma, o trabalho é a principal fonte da riqueza e sua divisão é o meio pelo qual se
aumenta a potência produtiva do trabalho. Há, como sumariza Mercure (2005), três características importantes que derivam desta tese de Smith. Em primeiro lugar, a divisão do trabalho
depende de uma dinâmica mais global, a acumulação de capital, pois esta igualmente contribui para aumentar a produtividade do trabalho por meio do crescimento de sua divisão e da
aquisição de melhores instrumentos mecânicos nas fábricas. Em segundo, há uma nítida distinção, em Smith, entre divisão técnica e divisão social do trabalho, sendo que é a primeira
que leva à segunda (tese semelhante à defendida por Marx um século mais tarde). E, em terceiro lugar, há uma espécie de determinismo social na obra de Smith, “segundo o qual as sociedades modernas são modeladas pela divisão do trabalho, fenômeno que não comporta somente vantagens”, pois cria, ‘em detrimento das qualidades intelectuais e das virtudes sociais’
[frase de Smith], trabalhadores” (Mercure, 2005, p. 121).
Esta última desvantagem é conhecida historicamente como alienação – que, para Smith, deriva de uma espécie de redução de inteligência devido ao fato de o trabalhador realizar
um número muito pequeno de atividades simples e repetitivas. A fim de encerrar este tópico,
achamos conveniente reproduzir uma passagem muito lúcida do texto de Mercure (2005) sobre o trabalho em Adam Smith, onde ele sintetiza a transformação do sentido e valor do trabalho para este autor. Diz Mercure:

“Com Smith, o trabalho passa a ser visto, paradoxalmente, como uma noção mais abstrata que funda a objetivação do valor e, ao mesmo tempo, como uma realidade quotidiana mais visível, ou seja, como a atividade produtora dos homens. É, pois, o ponto
nodal da vida em sociedade e o pivô de nossa reflexão sobre a sociedade. Além disso,
o trabalho assume a forma de uma mercadoria, visto que se inscreve em todo o circuito da produção e da troca. Está, portanto, na origem da riqueza e, ao mesmo tempo, é
através dele que se tecem os liames sociais fundamentais com base na divisão do trabalho e na troca. A observação do trabalho e do mercado permite circunscrever as
manifestações sociais da ontologia primeira do homem: sua propensão natural à troca
para melhorar sua cond ição de vida” (p. 125 – grifos meus).
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Os fundamentos do homo economicus

Mas é a segunda idéia de Smith, sua concepção antropológica do homem como criatura que
maximiza seu próprio auto- interesse em processos de compra, troca e contratos no mercado,
que mais nos interessa aqui. Em primeiro lugar porque, com ela, Smith gera uma interrupção
em um tipo de viés histórico de descrição do homem. Ele limpa, com linguagem técnica e à
primeira vista “neutra”, qualquer vestígio metafísico nesta descrição, colocando em seu lugar
um novo vocabulário – o econômico. Como diz Anthony (1977), o primeiro passo para a redescrição da ideologia religiosa do trabalho foi a valorização moral que Smith engendrou a
partir dessa sua defesa do auto- interesse, do egoísmo, como motor da ação humana.
Em segundo lugar, e como conseqüência, porque esta redescrição do homem perpetrada por Smith é o pivô da redução no valor da ontologia do trabalho correspondente. Não se
trata de interromper a ontologia; trata-se antes de construir uma outra, agora em bases racionais – abrindo espaço para a construção da corrente histórica em que se amarra as descrições
atuais sobre o valor do ind ivíduo e do trabalho, cujos elos, eficiência, eficácia, produtividade,
maximização de lucros etc., são alguns dos exemplos mais óbvios. Mas voltemos à obra de
Smith. Vejamos exatamente o que tem ele em mente quando faz a defesa do homo economicus. Há aqui dois pontos importantes. Primeiro, que a divisão do trabalho é conseqüência de
uma proposição de base mais profunda sobre a natureza humana: sua propensão à troca (e esta
do auto-interesse). Segundo, que Smith faz da economia política o pivô das ciências sociais.
A propensão à troca é então o leitmotiv que impele o homem à divisão do trabalho. Essa mecânica da ação é perfeitamente ilustrada em uma passagem de Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações:

“Esta divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não foi originariamente
provocada pelo gênio humano, prevendo com intencionalidade a riqueza que ela viria
a proporcionar. Foi a conseqüência necessária, se bem que lenta e gradual, de uma determinada tendência da natureza humana que tem como objetivo uma utilidade menos
extensiva: a tendência para negociar e trocar uma coisa por outra. [...] É portanto a
certeza de poder trocar o excedente da sua produção, depois de satisfeita as suas necessidades, pelo excedente da produção dos outros homens que leva cada homem a
dedicar-se a uma única tarefa e a desenvolver e aperfeiçoar qualquer talento ou habilidade que possua para um dado tipo de atividade” (pp. 11-12).
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Na visão de Smith, o homem, ao contrário de outras espécies, não se torna independente quando chega à maturidade. Ele tem necessidades que não podem ser satisfeitas senão
pela compra, pela troca ou por um acordo. Por meio delas, ele consegue obter um dos outros a
maior parte daquilo de que necessita para sobreviver. A imaturidade biológica o impele dessa
forma a se complementar na interdependência com outros homens. A conhecida passagem em
que ele postula o pressuposto do homo economicus é apresentada abaixo.

“Mas o homem necessita sempre da ajuda dos seus semelhantes e não pode esperar
que estes lha dêem por mera bondade. Ser- lhe-á mais fácil consegui- la se puder explorar a seu favor o amor-próprio dos outros e lhes puder demonstrar que têm vantagem
em fazer por ele aquilo que lhes é pedido. É isto que acontece quando uma pessoa
propõe a outras qua lquer negócio. Dê-me o que quero, e terá aquilo que deseja; eis o
significado de todas as propostas. Não é por generosidade que o homem do talho,
quem faz a cerveja ou o padeiro nos fornecem os alimentos; fazem- no em seu próprio
interesse. Não nos dirigimos ao seu espírito humanitário mas sim ao seu amor-próprio;
nunca lhes falamos das nossas necessidades mas dos seus próprios interesses” (grifado
no original, pp. 13-14).

Deste ponto vamos ao segundo, a saber, a subordinação das ciências sociais à economia realizada por Smith. Se a divisão do trabalho implica numa relação de troca, cuja causa
não lhe pertence mas sim à propensão ao auto- interesse, disto se conclui que a sociedade desenvolvida industrialmente é o que se chama de uma sociedade comerciante. Diz ou autor:
“Assim, cada homem subsiste de trocas e se torna uma espécie de comerciante, sendo a própria sociedade uma sociedade comerciante” (p. 17-18). Mais à frente ele acrescenta: “Como
são as trocas que estão na origem da divisão do trabalho, a extensão desta será sempre limitada pela extensão daquelas ou, por outras palavras, pela extensão do mercado” (p. 17).
A extensão do mercado torna-se então um fator central no desenvolvimento da divisão
do trabalho – e quanto mais livre de restrições for este mercado, maior será sua extensão e,
conseqüentemente, maior a divisão do trabalho e a riqueza. Esta é a defesa do liberalismo
econômico, ao qual Smith abriu o caminho retirando de seu encalço os possíveis impeditivos
morais que a Antiguidade e a teologia medieval cristã haviam imposto à atividade econômica.
Ele rompe com estas tradições, ao mesmo tempo em que colabora para a criação dos novos
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problemas que a teoria liberal teria de doravante enfrentar, como o problema da moral versus
a economia.

A moral pelo econômico

No restante de Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, Smith discorre sobre sua teoria da regulação social. Em seu aspecto essencial, esta teoria define o vínculo social a partir da natureza socioeconômica das trocas, e não mais, como na extensa tradição da qua ele representa a ruptura, a partir de um contrato social (nisto ele se diferencia, por
exemplo, de Hobbes). Para os propósitos desta tese, é importante destacar da concepção de
regulação social de Smith algumas premissas que tornam, além das mencionadas acima, a
economia o pivô das outras ciências sociais – e, por extensão, o vocabulário privilegiado de
descrição do homem.
Primeira característica, recapitulando observações anteriores, é que a ordem social é
produto da prática de indivíduos em interação, interessados na maximização de seus respectivos auto- interesses. Segunda característica, a sociedade, na visão de Smith, é caracterizada
pela economia de mercado, onde os indivíduos, inter-dependentes entre si, satisfazem suas
necessidades mútuas. Os homens são definidos como produtores e consumidores de mercadorias, dadas tanto pelo seu valor de uso como de troca. O mercado constitui o elemento central
da regulação social, bem como o principal responsável pela justiça distribucional. Como sintetiza Mercure (2005):

“É ele [o mercado] que, por intermédio da lei gravitacional dos preços, reequilibra
uma sociedade submetida às exigência dos interesses egoístas. Com efeito, o que caracteriza o mercado em Smith é o fato de ele contribuir para a criação da ordem social,
conciliando no plano coletivo interesses privados divergentes que não têm tal intenção;
ou seja, Smith sustenta que a harmonia social é, em larga medida, representada por
uma dinâmica fundamentada na desconsideração por parte dos agentes individuais do
interesse geral” (p. 129).

A sociabilidade que Smith tem em mente é dada pelo desconhecimento de um “bem
coletivo” por parte do individuo; à sua maneira, este contribui para a economia global das
trocas no me rcado pura e simplesmente seguindo suas inclinações interiores para a troca e a
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satisfação de necessidades por meio da aquisição do excedente de trabalho uns dos outros. Em
parte, a mão invisível do mercado, frase pela qual o autor foi popularizado como patrono do
liberalismo, cumpre esse papel de harmonizadora. Essa mão invisível faz com de um interesse
individual, consciente, se produza um elemento de conseqüências não-intencionais: “Buscando satisfazer apenas seu interesse pessoal, freqüentemente trabalha de uma maneira muito
mais eficaz em benefício da sociedade do que se tivesse realmente por objetivo trabalhar para
ela” (Smith,1984 [1776], p. 14).
A mão invisível representa, pois, o operador que harmoniza todas as atividades sociais
de ordem econômica. O individuo não tem nada diante de si que não seu próprio interesse.
Mas, em vez de a busca de tal interesse resultar em anomia ou numa exclusiva sociedade de
individualistas, ela gera, pela influência do mercado (quando este funciona adequadamente),
um resultado social positivo. Algo notoriamente próximo ao mote de Mandeville, em época
próxima, “vícios privados, benefícios públicos”, contido em sua Fábula das abelhas. Todos
eles, Locke, Smith e Mandeville celebram a mesma coisa, em favor do liberalismo e da filosofia do capitalismo: não é preciso bem moral para a sociedade funcionar, desde que haja liberdade individual para usar sua propriedade (Locke), um agente autônomo para fazer a passagem do vício privado ao benefício público, o mercado (Smith), e que haja vontade interior ao
homem para ser ganancioso, interessado e egoísta (Smith e Mandeville). Estão aqui lançadas
as bases teóricas para o liberalismo e o maior sistema econômico que já existiu, o capitalismo.
Para encerrar este tópico, é importante destacar, uma vez outra, que a teoria econômica
tem efeitos positivos e negativos no que diz respeito à compreensão do vínculo social e, por
extensão, da imagem de homem. O aspecto positivo é que, justamente por retirar os entraves
morais, o homem está autorizado a ser ele próprio, ou seja, a ser esse ser interesseiro, luxuoso e ganancioso. Como diz o filósofo Renato Janine Ribeiro (Ribeiro, 2004), o homem tem de
haver-se com sua situação real, e não com aquilo que deveria ser – o que, na essência, é exo rtado por qualquer sistema moral. E isso sem qualquer escrúpulo moral, diga-se bem. Se o protestante tinha contra si o compromisso de ho nrar a Deus por meio de suas obras e de, por meio
delas, gerar um valor social implicado na divisão do trabalho que, desde Platão, era uma conseqüência natural da especialização do caráter, agora o homem econômico não tem mais
qualquer contra-partida exceto a liberdade de deixar fluir sua ganâ ncia natural, intrínseca,
inteiramente “pagã”. Assim como as abelhas fazem mel, ou como o peixe nada no oceano,
assim igualmente o homem troca, negocia, obedece ao ímpeto cego de sua propensão a interessar-se por si mesmo.
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O aspecto negativo, porém, e de relevância crescente concomitantemente à industrialização, é que a moral passa a ser vista como um problema – ela se torna mesmo contraproducente. O iluminismo econômico, de Smith e outros, estimula um tipo de assepsia na moral ou
de moral. Janine Ribeiro (2004) destaca que, nesse seu aspecto negativo, esta crença vai ao
limite de dizer que não devemos ser bons para que haja benefícios no plano econômico. Por
ora, interessa-nos apontar que o sistema de valores do homo economicus fundado por Smith
gera um problema difícil de conciliar no período a que estamos analisando: a incompatibilidade desse novo sistema de valores com o fundo religioso, não-econômico, para o qual o maior
valor era o próprio humano.
Um problema, em suma, de desconexão entre dois sistemas, o econômico-liberal, com
suas descrições mecânicas e “neutras” do mercado e dos impulsos egoístas à troca pecuniária,
e o moral-religioso, onde residem as injunções sobre os comportamentos ideais – como, por
exemplo, de que a ação humana não deve perder de vista o bem comum. Para simplificar ao
máximo, e parafraseando Anthony (1977), ocorre que a economia descreve as coisas como
são, e, a moral, como elas deveriam ser. Neste caso, seria preciso então transformar o autointeresse em valor moral. Mas como fazer isso? Uma resposta para a questão foi dada por
Max Weber – que viu a conciliação para este problema na fusão do conceito de vocação protestante com o de auto- interesse necessário aos novos tempos do capitalismo. O nome desta
fusão ficou conhecido como ética protestante do trabalho.

A ética protestante e o espírito do capitalismo
[o ascetismo religioso forneceu] trabalhadores sóbrios, conscienciosos e invulgarmente aplicados que acreditavam firmemente ser o trabalho um fim designado por
Deus. E dava-lhes ainda a certeza apaziguadora de que a distribuição desigual dos
bens deste mundo era obra da divina Providência e que tanto essa distribuição como
a atribuição da graça divina perseguia fins desconhecidos dos homens.

Max Weber, A ética protestante e o espírito do capitalismo

No que se tornou um de seus ensaios mais impactantes, A ética protestante e o espírito do
capitalismo, publicado entre 1904 e 1905, Weber (1999) compreender quais forças agiam
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sobre os homens a ponto de fazê- los trabalhar de forma tão aplicada e metódica como o faziam. Sua questão era descobrir quais conjuntos de normas, valores, princípios ou representações funcionavam como regras para que os indivíduos conduzissem suas vidas e moldassem
suas atitudes e disposições em relação a ela. Daí o autor ter culminado com o conceito de ethos, ou ética, uma fonte de modelos explicativos que tornavam as ações individuais inteligíveis. Em particular, Weber desejava entender quais as crenças e os valores que, uma vez internalizados pelos indivíduos, determinavam um modo próprio de conduta – o modo de vida
capitalista, ou o ethos capitalista moderno. Entendendo que não havia nada de natural em se
dedicar integral e devotadamente ao trabalho, Weber partiu à procura das motivações profundas deste tipo de comportamento. No referido ensaio, ele estabelece uma afinidade entre certas concepções protestantes e o estilo de conduta de vida necessário ao capitalismo.
A tese de Weber é de que o ascetismo puritano migrou para a ética secular e imbuiu o
espírito do capitalismo com o tipo de motivadores profundos que levaram os homens a dedicarem ao empreendimento que o capitalismo exigia. A passagem entre um e outro ocorreu, na
leitura de Weber, a partir do conceito de vocação de Calvino. O trabalho foi dotado de um
poderoso motor religioso, tornando-se algo com elevado propósito e sentido moral, capaz de
dignificar os homens perante Deus. A profissão e o núcleo mais íntimo da personalidade de
um indivíduo, a partir dessa noção de vocação, fundem-se em uma única e mesma realidade.
Não se trata, como veremos em detalhes no próximo item desta seção, de derivar o capitalismo do protestantismo, essa certamente não foi a idéia de Weber, mas de salientar a importância da relação que se estabelece entre o ascetismo puritano e uma maneira metódica de cond uzir a vida dele derivada.
Weber busca as evidências para sua tese nas doutrinas que surgiram na posteridade
puritana do protestantismo, no reinado de Elisabeth I (1558-1603), quando é possível encontrar uma nova religião do trabalho e a retomada decisiva do conceito de profissão como vocação. A mensagem pur itana é de que se o homem confiar em Deus e observar suas leis, ele
estará contribuindo com sua parte para a manutenção do contrato que tem com Ele. Basicamente, “observar a lei de Deus significava cumprir seu dever no exercício fiel e disciplinado
de uma profissão” (Willaime, 2005). É no trabalho que, segundo destaca Walzer (1987), os
puritanos podiam encontrar a forma primeira e essencial de disciplina social, a chave para
toda e qualquer moralidade. É o zelo disciplinado no trabalho que revela o valor e a “prestimozidade” do indivíduo perante Deus.
No puritanismo, o trabalho torna-se um problema de consciência. A pobreza e a riqueza não são mais vistas como destinos imputados aos indivíduos por Deus, mas moralmente
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avaliados como sinais de força ou de fraqueza de caráter. Este passa então a ser associado às
obras realizadas pelo indivíduo, e à forma como são feitas. Walzer (1987) menciona que a
vocação e o ofício substituem as ordens de nascimento e o estatuto. O puritanismo fornecia
então um novo sistema conceitual que reorganizava o valor do trabalho, questionava a ordem
aristocrática e as classes ociosas, condenava os pobres, os preguiçosos e irresponsáveis. Essa
disposição em relação ao trabalho, a internalização de valores de auto-responsabilização e a
individualização pela vocação, formam uma primeira visão ontológica do trabalho da qual
dependem a nova descrição moral que o indivíduo daria de si e a fita métrica pela qual mediria seu próprio valor.
Weber (1999) extrai exemplos da obra de um dos principais teólogos puritanos ingleses, Richard Baxter, no seu Christian Directory, para analisar o sentido do conceito de vocação como determinante do trabalho. Diz o teólogo, conforme trecho citado por Willaime
(2005): “’É em vista da ação que Deus nos mantém em vida e conserva nossas capacidades: a
obra é o objetivo ao mesmo tempo moral e natural da potência [...]; é sobretudo por meio da
ação que Deus recebe de nós o serviço e a honra: não por nossa capacidade de fazer o bem,
mas porque o fazemos’. O trabalho é necessário ‘para preservar as faculdades da mente’, ele é
necessário ‘à saúde e à vida’, afasta ‘as tentações perigosas’ e coloca ‘nossos pensamentos ao
abrigo da vaidade e do pecado’” (p. 81). O trabalho não é apenas uma necessidade, como o
era para os católicos e até para Lutero, mas algo positivo que tem de ser realizado para a ma ior glória de Deus e preservação da alma do indivíduo. Nas palavras do próprio Weber (1999):

“Naturalmente, toda a literatura ascética de quase todas as denominações está hoje em
dia saturada com a idéia de que o trabalho dedicado, mesmo que não acompanhado de
um bom salário, realizado por aqueles a quem a vida não oferece oportunidades, é altamente gratificante aos olhos de Deus. Neste particular, o asceticismo protestante não
adicionou nada de novo. Ele não apenas aprofundou esta idéia de modo mais radical,
mas também criou a força que foi, sozinha, decisiva para seu sucesso: sua sanção psicológica por meio do conceito desse trabalho como uma vocação, como o melhor, em
última análise, o único meio de alcançar a certeza da graça” (p. 267).

Weber vai além, já que seu propósito é investigar a relação deste conteúdo religioso
com o tipo de comportamento empiricamente identificado em homens devotados ao trabalho,
ao progresso e ao acúmulo de riquezas, como um Benjamin Franklin, e conclui que o ascetismo puritano foi secularizado e ajudou a moldar o comportamento do homem moderno que se
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esforçava ao máximo em seu trabalho. Ou seja, mesmo esvaziado de seu conteúdo original
religioso, o ethos que dava sustentação moral e psicológica ao capitalismo continuou atuando
na forma do metodismo com que os indivíduos cumpriam com seu dever, na expectativa de
realizar um trabalho significativo aos próprios olhos e dos outros. A secularização do trabalho
a que se refere Weber significa apenas que suas motivações não repousam mais em bases religiosas, mas sim seculares – científicas, por exemplo. Diz Weber (1999):

“Um dos elementos fundamentais do espírito do moderno capitalismo, e não somente
desta mas de todas as culturas modernas, é este: a conduta racional com base na idéia
de vocação, nasceu – é isso o que esta discussão pretendeu demonstrar – do espírito do
asceticismo cristão. [...] as atitudes que foram chamadas de o espírito do capitalismo
são as mesmas que acabamos de demonstrar serem o conteúdo do asceticismo secular
puritano, apenas sem a base religiosa [...]” (p. 268).

Próximo ao final deste mesmo ensaio, Weber menciona que, se os puritanos buscavam uma
vocação e, por meio da profissão, uma vida plena de sentido, com valores sólidos, os modernos têm à sua disposição apenas empregos dos quais necessitam para sobreviver. A Revolução Industrial e a crescente racionalização técnica do capital foram pouco a pouco destituindo
o trabalho de seu papel na conformação de um estilo racional- metódico significativo que existiu para os pur itanos. Diz ele:

“O Puritano desejava trabalhar em uma vocação; nós somos forçados a fazê- lo. Pois
quando o asceticismo foi transportado das células monásticas para a vida cotidiana e
começou a dominar a moralidade secular, ele fez sua parte na construção do imenso
cosmos da ordem econômica moderna. Esta ordem é agora vinculada às condições
técnicas e econômicas da produção mecânica que determina atualmente, com uma irresistível força, as vidas de todos os indivíduos que nasceram dentro desse mecanismo,
não somente daqueles diretamente envolvidos com a aquisição econômica. Talvez ela
o determine até que a última tonelada de fóssil-combustível seja consumida (p. 269 –
grifos meus).

A frase acima, como dissemos próxima ao final da obra de Weber, encaminha ou antecipa os
problemas da ética protestante para sustentar o valor do trabalho em um momento de intensa
racionalização, mecanização e fragmentação. A perspectiva de Weber, como se sabe, não era
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das mais otimistas, chegando mesmo a usar exemplos, como os Estados Unidos, em que os
desgastes éticos eram preocupantes. Em termos dos propósitos desta seção, não cumpre aqui
avançar nesta discussão. Retornando a nosso tema, vejamos como, especificamente, se constitui a solução de Weber para o problema da separação entre as esferas econômica e moral, e
qual o papel do trabalho neste particular.

A elevação do trabalho na fusão da economia com a moral

Uma importante fonte de incompreensões no trabalho de Weber é de que o autor estaria a
propor uma derivação de formas econômicas a partir de motivos religiosos. Contrariamente, a
tese do autor se limita a defender que o ascetismo protestante deu conteúdo a uma maneira
metódica de conduzir a vida, a qual, por sua vez, era coerente com as exigências da racionalização do trabalho no capitalismo industrial. Como vimos acima, é a secularização do conceito
religioso de vocação no de profissão que funcionou como matriz para uma nova ética, ou seja,
para a internalização de novos valores, de uma forma específica de conceber a vida e, sobretudo, o trabalho. Quando esse conteúdo, como diz Weber, abandona as “celas monásticas”,
ele se irradia por toda a sociedade em forma de injunções de comportamento, em sistemas
legitimados socialmente de conduta. Mas, para compreendermos melhor a solução proposta
por Weber ao que estamos descrevendo aqui como um problema entre esferas econômica e
moral, precisamos entender melhor o que Weber denomina de “espírito do capitalismo”.
Cremos que, para facilitar esta discussão, é conveniente pensar na existência de várias
éticas. Especificamente, em duas: uma ética social secular e uma ética religiosa. Cada uma
delas contém sua própria identidade, por assim dizer – possui seus próprios códigos e sistemas
de conduta. A ética secular, o que Weber chama de o “espírito do capitalismo”, é uma ética
moldada por valores econômicos, especificamente pela valorização racional do capital no
formato empresarial e pela organização racional e livre do trabalho. Conforme lembra Ruiz
(2004), quando Weber refere-se a ethos ele o faz referindo-se “a uma ‘mentalidade econômica’, à própria mentalidade da forma econômica capitalista. Ele dirá: ‘ethos de uma forma econômica’, ‘ethos de um sistema econômico’, ‘ethos econômico moderno’, ‘ethos capitalista’,
‘ethos profissional burguês’, ‘ethos capitalista burguês moderno’” (p. 83).
Para Weber, o que define a peculiaridade da nova forma de capitalismo que ele ident ifica no século dezenove e início do vinte é o modo como organiza o trabalho por meio de processos de racionalização e divisão. Esta é, para o sociólogo alemão, a verdadeira especificida105

de do capitalismo moderno. Fica implícito, na obra de Weber, que o funcionamento econômico não é racional a ponto de tornar-se algo “neutro” – não funciona simplesmente como uma
“mecânica”. Para funcionarem, o capitalismo e sua modalidade racional e científica de ação
dependem de uma ética, de um conjunto legitimado e legitimador de comportamentos, ou de
motivos à adesão. Weber dá a esse pré-requisito o nome de ética social secular do capitalismo
ocidental, a qual, repetimo- lo mais uma vez, não tem nada que ver com a ética religiosa ou
moral. O ponto mais importante para nossa discussão é que essa condução da vida no âmb ito
do capitalismo, sua consideração como boa ou reprovável, deve ocorrer em conformidade
com as formas econômicas prevalecentes (Ruiz, 2004).
E quanto à ética religiosa protestante? Como vimos no item anterior desta seção, a
ética protestante, a “cela monástica”, propõe o conceito de vocação como um chamado divino
ao homem, ao qual este está pré-destinado em função de sua incerteza quanto à salvação. O
lastro da ética religiosa é uma espécie de imperativo categórico do dever. Bem entendido, é
por manter a especificidade de cada uma destas éticas que Weber propõe a influência de uma
sobre a outra: a ética protestante seculariza-se no conceito nodal, dentro da divisão racional do
trabalho capitalista, de profissão. Este último conceito consegue, a um só tempo, preservar
intacto o núcleo egoísta do indivíduo moderno-capitalista e elevá-lo, ou convertê- lo, a valor
moral – em curtas palavras, a um motivo à ação, sancionado e legitimado por um ethos.
É esta a particularidade da leitura weberiana do potencial encontro entre o homem econômico e o homem moral. O resultado: a extensa valorização do trabalho e sua celebração
como “salvação aqui na Terra”, agora secularizada em drivers mais comumente aceitos e legitimados como o “desejo de sucesso”. Weber (1999 descreve isso da seguinte forma: “O capitalismo não pode utilizar como trabalhadores os representantes do liberum arbitrium indisciplinado, tal como não pode utilizar, como Franklin já o havia mostrado, um homem de negócios que no seu comportamento exterior manifeste falta de escrúpulos” (p. 41). No entanto,
em estudos posteriores sobre as condições de vida dos operários do campo e da indústria,
Weber dirá que a forma com que seguiu a mecanização do capitalismo ocidental foi dificultando a possibilidade de se considerar o trabalho como “uma avenida preferencial para levar a
uma boa vida plena de sentido” (Müller, 2005).
Como comentamos atrás, a industrialização que tomou vôo no século vinte trouxe inumeráveis problemas à ética protestante do trabalho e criou a necessidade de novas descrições sobre o valor deste último mais coerentes com os novos tempos de intensa divisão de
trabalho e racionalização. É a partir deste tipo de constatação que vários autores baseados em
Weber analisam a situação do trabalho em meados do século vinte, autores cujas idéia s discu106

tiremos no próximo capítulo (por exemplo: Mills, 1956; Whyte, 1956). Mas, como neste capítulo estamos concernidos principalmente com os dilemas da industrialização moderna, vejamos como o problema de conciliar a racionalidade econômica do trabalho capitalista com
valores morais foi equacionado por outros atores, especificamente pelos atores mais interessados em sua solução: os próprios “capitalistas”.

O trabalho nas doutrinas patronais
Le travail physique constitue un contact spécifique avec la beauté du monde, et même,
dans les meilleurs moments, un contact d’une plénitude telle que nul équivalent ne
peut se trouver ailleurs. L’artiste, le savant, le penseur, le contemplatif doivent pour
admirer réellement l’univers percer cette pellicule d’irréalité qui le voile et en fait
presque pour tous les moments de leur vie, un rêve ou un décor de théâtre. Ils le
doivent, mais le plus souvent ne le peuvent pas. Celui qui a les membres rompus par
l’effort d’une journée de travail, c’est-à-dire d’une journée où il a été soumis à la
matière, porte dans sa chair comme une épine la réalité de l’univers. La difficulté
pour lui est de regarder et d’aimer ; s’il y arrive, il aime le réel.
Simone Weil, L’Attente de Dieu

Saindo do plano estritamente teórico e ana lisando as condições materiais dos trabalhadores
nos séculos dezoito, dezenove e início do século vinte, talvez sejamos forçados a admitir que
muitos dos problemas engendrados pelo industrialismo tornavam difícil atribuir um valor superior e dignificante ao trabalho. Tampouco a uma ética do trabalho à maneira como a definiu Weber. Descrições de trabalhos penosos e condições materiais aviltantes dadas por Simone Weil (Weil, 1998) e George Orwell (1958), por exemplo, parecem estimular uma abordagem ao trabalho em que este é considerado um fardo, um peso, um desgaste desumanizador, o
leitmotiv da exploração. Mas, e temos aqui um paradoxo, essas mesmas descrições parecem
preservar a dignidade do trabalho – e a do trabalhador. Ou seja, mesmo no auge de uma concepção de trabalho como aviltante em suas dimensões concretas, mesmo assim o trabalho tem
de ser feito. E por quê? Orwell dá uma pista: talvez alguns trabalhem porque não há outra
saída, ou porque a família precisa ser alimentada, protegida, cuidada – e devido ao amor pela
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família as pessoas trabalham. Simone Weil (epígrafe) dá outra: porque o trabalho físico constitui um contrato com a beleza do mundo, tal que não pode ser substituído por qualquer outra
coisa.
Relatos histórico- literários sobre os problemas e males da industrialização, como os de
Orwell e Weil, são abundantes e bem documentados, pululando nos séculos dezenove e vinte.
No entanto, dentre os problemas aparentemente mais centrais e relevantes a este estudo em
particular, destacamos os relacionados à crescente racionalização do trabalho – mais especificamente, à divisão do trabalho. É claro que existem outros problemas igualmente críticos,
como o crescimento das cidades, a mudança de hábitos culturais e de costumes trazidas pela
urbanização, a separação entre as esferas pública e privada da existência e a necessidade de
conciliar as teorias do capitalismo, como as liberais, com políticas sociais. É como se existisse
aí um “problema civilizatório”, sobretudo se considerarmos que a racionalização do trabalho,
que constituiu marca genuinamente inovadora do capitalismo moderno ocidental, exerceu
oposição violenta aos valores religiosos correntes. Nas palavras de Bendix (1966), a industrialização teve de se impor num “ambiente relativamente hostil”. Em outros termos, o capitalismo e sua divisão racional do trabalho só se impõem contra um sistema anterior de crenças.
Talvez mais do que “redescrever” tais crenças ele precisasse as reinventar simplesmente.
Os capitalistas do século dezenove e início do vinte, bem como seus mentores e ideólogos, por sua vez, eram certamente sensíveis às condições materiais do trabalho, embora por
outras razões que não as de Orwell ou Weil. Provavelmente até pelas razões contrárias. Como
diz Anthony (1977), se a teoria liberal se encaixava muito bem ao modus operandi desses
novos capitalistas, inclusive para servir como justificativa interna para sua própria ação, o
mesmo não poderia ser dito em relação à massa de seus empregados. Estes precisavam ser
enquadrados em um novo regime. Seria preciso construir uma “civilização do trabalho”, cujos
integrantes conhecessem bem e tivessem internalizado a nova etiqueta da produção industrial,
seus novos “modos”. Melhor dizendo, seria preciso “socializar” o ethos do capitalismo.
Essas idéias são semelhantes às defendidas por Bendix (1966), para quem, nas fases
iniciais da industrialização, na Inglaterra, as ideologias eram ideologias empresariais que
consistiam primariamente de justificativas da indústria e de seus líderes. Eram ideologias da
industrialização. Estavam a serviço de uma nova classe emergente que buscava reconhecimento social e poder político num contexto aristocrático. Por essa razão, tais ideologias eram,
não apenas voltadas a persuadir os trabalhadores a trabalharem e a se organizarem como uma
nova classe, mas também à coesão interna desta nova classe burguesa. Para Bendix, mais tarde essas ideologias empresariais tornar-se- iam ideologias gerenciais, voltando-se exclusiva108

mente ao controle dos trabalhadores. Ideologias gerenciais, diz- nos Bendix, nascem dos problemas de coordenação e direção em contexto de industrialismo avançado, quando empresas
de ampla escala criam novos problemas de integração social do trabalho.
Todavia, não pretendemos avançar na distinção proposta por Bendix (1966). Voltemos
ao período de início de industrialização. Dizíamos que neste momento havia a necessidade de
“reformar” o trabalho de tal modo que isso oferecesse uma posição confortável aos empregadores e à sua necessidade de afirmação como novo grupo econômico, dirigente e político.
Seguindo a análise de P. D. Anthony, diríamos que era fundamental a criação de uma ideologia que tivesse a dupla capacidade de justificar as razões para se trabalhar nas novas condições industriais e gerar a obediência. Num certo sentido, essa pode ser a chave para se entender as formas de controle que foram se sofisticando ao longo do tempo à medida que a “gestão” tornou-se uma ciência. Mais ainda, pode ser a chave para se entender a razão mesma de
existir de uma ontologia do trabalho: produção de identidade por meio de, ou por causa da,
produção de valor econômico (o trabalho).
Ainda de acordo com o estudo de Anthony (1977), uma vez sendo criada essa ideologia, para a qual o trabalho é um valor- mestre, essencial, na definição de quem é o humano –
uma ontologia do trabalho, em nossa terminologia –, estariam então criadas as condições para
o surgimento do management moderno (ou das “ideologias gerenciais”, na expressão de Be ndix): uma nova inteligentzia que fosse capaz de gerar a adesão dos trabalhadores a mesmo
título que a religião o conseguiu fazer em outras épocas.
No que segue discutiremos três doutrinas patronais do século dezenove. Chamamo- las
aqui de doutrinas no sentido de um corpus de proposições sobre o valor do trabalho; “patronais” porque têm, direta ou indiretamente, uma ligação com o mainstream industrial da época.
De um modo ou de outro, todas as três contribuíram à sua maneira para elevar o trabalho à
categoria ontológica-chave. A primeira refere-se ao paternalismo que permeou as relações
empregador-empregado e que buscava aliar, por meio de uma reforma de costumes, o industrialismo, suas condições e o caráter moral. A segunda trata da “reforma” do trabalho de um
dos mais influentes ideólogos industriais do período vitoriano: o inglês Samuel Smiles que,
segundo Anthony (1977) e Bendix (1966), influenciou a ideologia do trabalho em países como os Estados Unidos. Por fim, a terceira refere-se à doutrina industrialista de outro importante nome do século dezenove: Saint-Simon.
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A moral a serviço da indústria: o paternalismo

Uma primeira tradição que buscou criar uma ideologia do trabalho que conciliasse as dema ndas ou solicitações do capitalismo liberal e as da moralidade foi o paternalismo. No século
dezenove, na Inglaterra como na França, essa tradição contribuiu para o desenho de um importante marco ideológico nas relações entre empregadores e empregados. De acordo com
Anthony (1977), o paternalismo preserva resquícios da sociedade medieval, onde redes de
obrigação e dependência eram chanceladas de acordo com a autoridade de Deus, transferidas
depois aos novos patrões. Ao menos no contexto da velha Europa. Aproveitando esta oportunidade, e fazendo uma correção cultural, no caso do Brasil talvez seja menos a transferência
da autoridade de Deus sobre a figura do empregador, do patrão, que conte. Em nosso meio,
conforme análises antropológicas marcantes de nossa cultura realizadas por Sérgio Buarque
de Holanda, em Raízes do Brasil, e Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, a matriz de
dependência remete aos Senhores da terra, aos proprietários dos escravos. Ainda assim, o modelo segue a mesma constelação psicológica da dependência.
Um balanço geral do “sistema paternalista” aponta um traço essencial que contribuiu,
à sua justa medida, para fazê- lo, ao menos por algum tempo e sob certa amplitude, um operador importante entre as necessidades da industrialização (e sua classe dominante) e a moral
(sistema normativo de comportamentos esperados). Trata-se precisamente da idéia de que é
preciso haver uma manutenção ativa e afetiva dos modos, o que faz do paternalismo um sistema que não visa apenas à produtividade, mas a uma espécie de fabricação, ou principalmente de disciplina, da vontade. De fato, os empregadores justificavam a necessidade e o direito
de exercer um poder benevolente sobre seus empregados às custas de tratá-los (ou considerálos) como moralmente degradados (ou degradáveis). Ou seja, os empregados, por pertencerem
às classes baixas, careceriam de sofisticação civilizacional, maturidade intelectual e etiqueta
social. Na ausência de uma figura que lhes indicasse o caminho, seriam fatalmente lascivos,
preguiçosos e mal-educados.
Não é à toa, inclusive, que a política econômica viesse acompanhada nesse período de
uma política social: o trabalho poderia corrigir os perigos de uma socialização deficiente, sobretudo se considerarmos que as populações cresciam, bem como as cidades, o que naturalmente gerava um problema de controle demográfico. Como demonstraram autores como Michael Foucault, a propósito da genealogia das instituições disciplinares, o Estado precisava
desenvolver novas formas de controle para garantir a saúde – física e principalmente moral –
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do corpo social. É inequívoca a associação do industrialismo e seus ideólogos a um programa
de reforma de costumes, de reforma dos modos – portanto, da moral (As artes liberais, inclusive, também exerciam função semelhante). O industrialismo, definitivamente, não vem desprovido de uma maquinaria moral – o trabalho torna-se uma “virtude” e a empresa uma escola
da virtude e um espaço de reenquadramento (ou evitação) do vício ou decadência moral (Le
Goff, 1995).
Adicionalmente, como destaca Le Goff (1995), tendo como pano de fundo a França do
século dezenove, o paternalismo de autores como M. F. Le Play, que escreveu, em 1830, uma
espécie de catecismo de boas práticas para o patronado daquele país, era ainda assessorado,
além de pela moral, pela religião (que aliás não deixa de estar igualmente concernida com a
correção de condutas). A mesma constatação é feita por Anthony (1977) a propósito do cenário inglês no mesmo período – a religião era a grande aliada da reforma moral, produtiva e
social engendrada pelo despotismo patronal da época. Para completar o quadro descrito no
parágrafo anterior sobre o caráter disciplinar do paternalismo, Le Goff destaca que a primeira
tentativa de reconciliar o econômico e a política ocorreu no final do Segundo Império Francês
– quando o Estado exalta “o espírito de empresa” e a “democracia do capital”. Este movimento seria logo mais radicalizado por autores célebres daquele país, como Saint-Simon, cujas
principais idéias, tendo em vista sua influência, serão discutidas alhures neste capítulo.
Todavia, esse sistema, enquanto tentativa de conciliação da moral e do econômico em
benefício da industrialização e ordem produtiva, não vingou. Anthony (1977) destaca como
razão principal a crescente profissionalização da gestão, com o desenvolvimento do management e a substituição do poder patronal pela expertise técnica. A rede de obrigações pessoais e
o estilo de submissão que o modelo paternalista demandava torna-se progressivamente incompatível com as exigências de competição do mercado, bem como dos movimentos sociais
organizados que começam a surgir no final do século dezenove nesses dois países, como o
sindicalismo. Mas existiram outras razões, sublinha Anthony, que contribuíram igualmente
para o declínio desse sistema, razões essas ligadas a suas próprias inconsistências internas.
A primeira é a contradição entre as prerrogativas do paternalismo de cuidar do empregado e os efeitos desse cuidado. Ora, na medida em que a industrialização passa a exigir ou
requerer funcionários mais especializados, inteligentes e com maior autonomia e poder discricionário, a lógica interna do paternalismo é minada: pois ele depende, para existir, de funcionários leais e submissos. A segunda tem a ver com a mobilidade do trabalho – a industrialização exige mobilidade geográfica e social, cuja sofisticação profissional requer independência.
A terceira é o próprio sistema liberal que estimula, como vimos, a busca auto-orientada dos
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benefícios privados. A burocratização das empresas introduz outra lógica de legitimação da
autoridade, desprendendo esta última do poder arbitrário e personalista do patrão. O management extrai sua legitimidade do saber técnico-científico, de uma maior racionalização do capital, e não da benevolência ou da bondade moral. Por fim, uma quarta razão é a independência
do trabalhador, fato que chega a seu paroxismo com o lastro oferecido pelo marxismo à criação do proletariado independente e maduro exigido pela alta industrialização.
O esgotamento do sistema paternalista ocorre, em última instância, por sua incapacidade de criar uma ideologia do trabalho compatível com as transformações concretas do industrialismo. Mesmo assim, seu mérito em colar registros tão díspares como o econômico e o
moral, é digno de nota. Seu legado, para o que nos interessa aqui, o valor do trabalho, também
deve ser destacado. No sistema paternalista o trabalho assume um valor inestimável, ao mesmo tempo de coerção social e definição do caráter. Na medida em que o propósito desse sistema é assegurar o controle, a disciplina e a fabricação de modos coerentes com as demandas
da industrialização, pregar a importância do trabalho diligente, contínuo e dignificante é algo
de considerável efeito ideológico. O trabalho reunia todas as “vantagens” possíveis: era bom
em si- mesmo; satisfazia os interesses egoístas dos empregadores; era uma dívida social – contribuía para a ordem social e para o valor moral do indivíduo. Como destaca Anthony (1977),
sob a influência da religião, da ética do trabalho e do paternalismo, foi possível iniciar a criação de uma ideologia do trabalho. Mas, com o enfraquecimento do paternalismo pelas razões
dadas acima, uma nova “reforma” ideológica teve vez.

Auto-ajuda e valor do trabalho em Samuel Smiles
Samuel Smiles (1812-1904), escritor inglês da era vitoriana, talvez não seja um nome conhecido hoje, mas suas idéias provavelmente anteciparam algumas advertências atuais sobre o
valor do trabalho. Mais importante, ele contribuiu também com a corrente de auto-ajuda que
se tornou forte sobretudo nos Estados Unidos na segunda metade do século dezeno ve. Seu
livro, Self-help, publicado em 1859 (as referências aqui são da versão publicada em 1908),
está repleto de instruções sobre como obter sucesso e vantagens no mercado. Em abordagem
mainstream, Smiles não nega em nenhum momento o capitalismo e suas características econômicas. Nenhuma novidade neste aspecto, afinal, boa parte da literatura gerencialista que
encontramos hoje também está repleta de fórmulas prontas sobre como ser bem-sucedido, ao
mesmo tempo em que fazem silêncio completo sobre as contradições do capitalismo. Smiles é
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um profeta do industrialismo, e nos interessa aqui entender o modo como ele colaborou para a
redescrição do valor do trabalho que atingiu tanto a classe dos empregadores como a dos empregados.
Smiles elevou o trabalho a uma posição de absoluta importância, fazendo da disposição em executá- lo o único critério de definição de ricos e pobres, dos que tinham sucesso e
dos que fracassavam. Nesse sentido, é um radical: coloca-se contra os privilégios de nascimento e de classe, reputando toda a responsabilidade ao indivíduo por sua ascensão ou queda.
Nesse sentido, pode ser considerado um dos precursores ideológicos do self-made-man norteamericano, com sua filosofia biográfica orientada para a construção da própria vida, em vez
de recebê- la pronta. Sua obra apresenta ainda recursos retóricos cuja popularidade recente é
ampla: o uso de biografias de sucesso. Smiles destaca as origens comumente humildes de
grandes homens que se fizeram por si mesmos. Contra a soberba aristocrática, o autor propõe
a humildade.
Outra idéia polêmica para a época é de que as classes superiores têm maior propensão
à “preguiça”, já que têm o suficiente para sobreviver. Os pobres, ao contrário, teriam maior
necessidade de se auto-ajudarem para vencer as duras condições materiais nas quais viviam.
Mais um motivo para defender o trabalho como principal critério moral para traçar a linha
divisória entre os que estão certos e os que estão errados, os que levam uma vida digna e os
que levam uma vida na vagabundice. Para Smiles, o sucesso não depende de renda, não depende de nascimento, nem de herança ou mesmo de talentos hereditários: o sucesso está aberto a qualquer um que deseje tentá- lo pelo trabalho e que tenha pensamento positivo. Para ele,
o trabalho e o trabalhador eram o fundamento para a civilização inteira. Diz Smiles (1908):
“O estado da civilização em que vivemos é, na maior parte, resultado dos trabalhos. Tudo que
é grande nos costumes, na inteligência, na arte, ou na ciência tem sido levado à perfeição pelos trabalhadores que nos precederam. Cada geração acrescenta sua contribuição aos produtos
do passado (...)” (p. 40). Quanto à elevação do trabalho, isso pode ser observado em passagens como a que segue.

“Uma dedicação franca ao trabalho é a mais salutar formação para todo indivíduo,
como também é a mais elevada disciplina para um Estado. Uma indústria honrável segue a mesma avenida que a dívida; e a Providência fundiu a ambos com a felicidade...
O trabalho não é apenas uma necessidade de uma dívida, mas uma bênção: somente o
preguiçoso o considera uma maldição” (p. 33).
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Na análise de Anthony (1977), Smiles preencheu importante lacuna no industrialismo
inglês do século dezenove. Para Anthony, este último ofereceu um prospecto do sucesso material e da virtude para todos os que, pelo trabalho duro e aplicado, seriam bem-sucedidos – e
também contribuiu para a auto- indulgência daqueles outros que, mesmo pelo trabalho duro,
fracassavam. O fracasso, em sua interpretação, era sinal de que o indivíduo não arcou seriamente com todo o peso da responsabilidade, e não de que ele era a parte mais fraca de um
sistema maior. Mesmo com essa contribuição, adverte Anthony, a auto-ajuda proposta por
Smiles não pode ser considerada uma ideologia isoladamente responsável pela motivação da
força de trabalho.
Aspectos concretos da existência do trabalho e dos trabalhadores, como apontamos no
início desta seção, exerceram uma influência “natural” para o controle dos trabalhadores: a
pobreza, o crescente rigor e sofisticação da supervisão, a forma de recrutamento dos trabalhadores, a disciplina da fábrica etc. Não obstante essa ressalva, a popularidade do trabalho de
Smiles mostra que ele foi importante ideólogo da industrialização capitalista inglesa, mas
também, e principalmente, norte-americana. Nos Estados Unidos, destaca Bendix (1966), as
idéias de Smiles foram re-interpretadas num amálgama que combinava teorias evolucionistas,
como a de Herbert Spencer (“apenas os mais fortes sobrevivem, e a vida, ela própria, é um
grande combate pela existência”) e Darwin (“a espécie está em evolução, voltada a um aperfeiçoamento contínuo com possibilidades ilimitadas”).
Como diz Bendix, “As idéias que Smiles havia proposto como questões de convicção
e experiência pessoais foram interpretadas, pelos seguidores norte-americanos de Spencer,
como fatos fundamentados nas leis da evolução e confirmados pela ciência. Como resultado,
o sucesso e a riqueza eram interpretados como sinais de progresso e como a recompensa por
aqueles que tinham provado a si mesmos na luta pela sobrevivência” (p. 256). Em outras palavras, a conseqüência da importação e adaptação norte-americanas das idéias de Smiles foi a
naturalização de condutas auto-interessadas, egoístas, focadas na sobrevivência e na superação dos mais fracos. Auto-ajuda e cientificismo evolucionista combinaram-se como fortes
drivers ideológicos dos líderes naquele país na segunda metade do século dezenove e no início do século vinte.
Na base de um individualismo que impunha a cada indivíduo o peso solitário pela sobrevivência – mais do que pelo sucesso, ao qual todos que seguissem seu trabalho com espír ito diligente, com caráter, honestidade e virtude, alcançariam –, os ideólogos, jornalistas e escritores de auto-ajuda norte-americanos, faziam a apologia do homem de negócios no início
do século vinte no Novo Mundo. A imagem ideal era a do indivíduo solitário, mas com po114

tencial para enfrentar os sofrimentos da vida para afirmar sua superioridade, sua sobrevivência. Nesse sentido, a relação entre emp regadores e trabalhadores no Estados Unidos da época
era moldada por uma ideologia em que cada homem era um soberano; cada um, como qua lquer outro, devia aceitar seu destino, sua liberdade e as conseqüências dessa posição ontológica. A autoridade do empregador era justificada “pelas reiteradas referências ao sucesso, que
era um sinal tanto de sua virtude quanto de suas habilidades superiores. Aqueles que fracassavam eram entendidos como desprovidos das qualidades necessárias, sendo então obrigados a
obedecer homens cujo sucesso os autorizava a comandar” (p. 258). Todos os que estavam à
frente das grandes empresas só o faziam porque eram melhores, mais virtuosos, mais adequados e capazes de sobreviver.

Apoteose da indústria e o trabalho em Saint -Simon

Claude-Henri Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1824), é considerado um dos principais
arautos do advento da sociedade burguesa capitalista. Seu projeto consistia em implementar
uma reforma social que tivesse como eixo os princípios de um sistema industrial. A indústria,
concebida em sentido amplo a ponto de englobar todos os trabalhos úteis à sociedade, dos
manuais aos intelectuais, deveria se impor como a grande utopia da sociedade. Esta utopia,
amparada por uma nova ideologia, a ciência industrial, deveria reconciliar a sociedade com
ela mesma, harmonizar inteiramente os conflitos sociais e aumentar o bem-estar do maior
número possível de pessoas.
Saint-Simon também deixa sua contribuição para a conciliação entre moral e economia.
Ao criticar a sociedade tradicional pela introdução de um novo vocabulário utilitário e cient ífico, ele redescreve igualmente a moralidade vigente. A ciência e os especialistas conquistam
novo lugar em sua doutrina sobre a indústria e o trabalho, endossando a tendência de abordar
os problemas sociais numa linguagem econômica. A prosperidade trazida pela indústria deve
instaurar a paz social, na medida em que os interesses de todas as classes, embora distintos,
convergem para o bem-estar, o enriquecimento da qualidade de vida e ao progresso geral do
conjunto. Sua influência, como atestam vários autores, dentre eles Le Goff (1995), prossegue
século dezenove adentro e além, influenciando decisivamente na formação do elo hoje indiscutivelmente aceito entre indústria e sociedade e na conversão daquela em novo motor do
desenvolvimento moral e econômico.

115

Qual foi, especificamente, a contribuição da doutrina de Saint-Simon para a redescrição do valor do trabalho no período que estamos analisando? Em primeiro lugar, para responder a esta questão, temos de entender a antropologia utilitarista e organicismo evolucionista
embutidos na teoria de Saint-Simon. Para este autor, a sociedade era como um organismo em
maturação, com órgãos desempenhando funções interdependentes e funcionando para a ha rmonia geral do conjunto. Como ele diz em seu La physiologie sociale (1965): “a sociedade é
antes de tudo uma verdadeira máquina organizada, cujas partes contribuem de uma maneira
diferente para o funcionamento do conjunto. A reunião dos homens constitui um verdadeiro
Ser, cuja existência é mais ou menos eficiente ou defeituosa, dependendo de se os órgãos obedecem mais ou menos às funções que lhe são reservadas” (p. 57). Buscando sua legitimidade conceitual na fisiologia, Saint-Simon defende uma concepção evolucionista da história,
para a qual a humanidade está avançando, por estágios orgânicos e críticos, de sua infância à
idade adulta.
De acordo com Guyader (2005), esse evolucionismo organicista é portador de um valor ontológico específico acerca do “ser” social. O fim da História, aquilo para o que ela culmina, é um estado de equilíbrio e calma. Deste organicismo evolucionista de Saint-Simon é
possível derivar uma antropologia utilitarista. De acordo com esta, “’há uma espécie de interesses, sentida por todos os homens, os interesses que pertencem à preservação da vida e do
bem-estar’, e que ‘a sociedade é o conjunto e a união dos homens dedicados a trabalhos úteis’” (apud, Guyader, p. 146). Para Saint-Simon, a finalidade da existência e dedicação ao
trabalho era a satisfação das necessidades para a sobrevivência do organismo social e individual. No entanto, ele reconhece que, naturalmente, o ser humano não é afeito ao trabalho, que,
naturalmente, ele tende ao inverso, à preguiça. Daí sua teoria sobre o trabalho assumir um tom
prescritivo e normativo: “o homem é naturalmente preguiçoso: um homem que trabalha, somente é determinado a vencer sua preguiça pela necessidade de responder às suas carências,
ou pelo desejo de proporcionar-se prazeres” (id ibid., p. 146).
Da premissa evolucionista e instrumental segue a concepção de trabalho para SaintSimon. Para ele, cada um tem a obrigação de contribuir com sua parte útil à humanidade. É
assim que ele define o trabalho: “O homem deve trabalhar. O mais feliz dos homens é o que
trabalha. A família mais feliz é aquela na qual todos os seus membros empregam utilmente
seu tempo. A nação mais feliz é aquela na qual há menos desocupados. A humanidade gozaria
toda a felicidade que pode pretender se não houvesse ociosos” (apud Guyader, 2005, p. 150).
Pelo trabalho, a humanidade consegue o controle sobre a natureza, impondo- lhe sua forma e
satisfazendo por ela suas necessidades. Por meio dele, é possível combater os males da ocio116

sidade e os privilégios da aristocracia. Desse modo, para Saint-Simon a moral do trabalho era
determinada por sua utilidade social. Numa passagem do texto de Guyader sobre o sentido do
trabalho em Saint-Simon, aquele afirma:

“(...) ele é o primeiro a ter associado, de modo sistemático, trabalho e História. Mais
precisamente, com ele, o trabalho não ocupa mais somente uma posição central na antropologia: torna-se simultaneamente a questão exclusiva da modernidade e o motor
de uma dialética histórica socialmente acabada. Dito de outro modo, Saint-Simon é o
promotor de uma antropologia histórica do trabalho, a partir da qual devem ser compreendidas a dinâmica das sociedades humanas e sua reorganização definitiva” (Guyader, 2005, p. 138).

Constatações como essa são comuns entre os intérpretes de Saint-Simon. Em um estudo mais
antigo dedicado à compreensão de sua obra, Manuel (1956) destaca novamente o importante
papel dado por aquele autor ao trabalho, aos valores econômicos da produção e aos produtores:
“As doutrinas do trabalho e do progresso eram os conceitos éticos direcionadores da nova
sociedade (...). A produção era o único fim positivo da sociedade, e o máximo ‘Respeito pela
propriedade e pelos donos de propriedades’ tinha de ser superado pelo ‘Respeito pela produção e pelos produtores’ (...). Os produtores de objetos úteis eram os únicos condutores legítimos da sociedade” (p. 240).
A partir da aplicação seu organicismo evolucionista e sua antropologia utilitarista ao
trabalho, Saint-Simon o ligou à história. Mas não só. Também o ligou à ciência. Seu ataque à
moralidade tradicional, de conteúdo religioso, assumia que a sociedade industrial era um novo
tipo de sociedade iluminada, para a qual os entraves morais deveriam ser retirados em nome
do progresso econômico. Apoiado na versão de ciência de Auguste Compte, Saint-Simon taxava de “irracionais” as crenças tradicionais. O homem científico comptiano, fiel defensor da
ciência natural, empírica e observacional, era o sujeito-tipo da indústria saosimoniana, seu
corolário. Mais importante, a idéia de que o ho mem de ciência era livre de preconceitos morais influenciou diretamente a ideologia saosimoniana de que gestores, cientistas sociais e
administradores eram, eles também, livres de valores e que, por esse motivo, eram vozes audíveis e candidamente críveis dos avatares da industrialização. A nova sociedade era então
resultado da aplicação dos princípios da ciência administrativa.
Críticas à obra de Saint-Simon são abundantes na literatura especializada (Guyader,
2005). Não obstante, para os propósitos deste estudo, esse autor deixa inequívoca marca: ele
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redefine o conteúdo moral do trabalho, retirando- lhe, ao que parece, os últimos elementos
religiosos que o compunham e inserindo ali, em seu lugar, motivadores naturalizados, fisiológicos, orgânicos. Ontologicamente amarrado ao conceito de homem-produtor e ao de capacidade-utilidade, o trabalho é reforçado em sua missão de controle ideológico. Com o agravante
de que não se questiona em nenhum momento a indústria, mas muito antes, ela é venerada.
Nesse sistema, vale ainda muito do que dizia Lutero, séculos atrás: “Quem não trabalha não
merece comer”, portanto não merece viver.

O sujeito do trabalho em Karl Marx
O trabalho é um processo em que o homem e a natureza participam e no qual o homem, por seu próprio acordo inicia, regula e controla as reações materiais entre si
mesmo e a Natureza. Ele se opõe à Natureza como uma de suas próprias forças, colocando em ação pernas e braços, cabeça e mãos, as forças naturais de seu corpo, a fim
de apropriar-se das produções da Natureza de um modo conforme à sua própria vontade.
Karl Marx, O capital

A amplitude da obra de Karl Marx certamente desestimula qualquer tentativa apressada de
síntese. Mesmo assim, deixar de abordar a concepção deste autor sobre trabalho em um estudo que busca precisamente reconstituir sua história abriria uma lacuna comprometedora –
sobretudo se considerarmos que Marx, ao lado de outros pensadores notáveis como Adam
Smith e Max Weber, já aqui apresentados, foi quem provavelmente mais contribuiu para a
construção do que estamos denominando de ontologia do trabalho. Pela abrangência de sua
obra e por seu conhecido cotejo com a transformação concreta do sistema capitalista de produção, a teoria marxiana escapou da muralha do academicismo e invadiu o vocabulário cotidiano com que as pessoas concebem suas experiências na cond ução de suas formas de vida.
No entanto, fugiria ao escopo deste capítulo explorar intensamente a obra de Marx.
Mesmo o conceito de trabalho, cuja qualidade de essência aparece, por exemplo, em A ideologia alemã, obra em que o autor foi fortemente influenciado por Hegel, sofre grandes transformações em seu pensamento e ao longo de sua obra e nos vários “marxismos” surgidos no
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final do século dezenove e no século vinte (Spurk, 2005). Apesar das referidas variações, porém, o conceito de trabalho reconhecidamente ocupa lugar destacado em seu pensamento,
nunca sendo abandonado.
Adicionalmente, no âmbito da análise da constituição da ontologia do trabalho realizada neste capítulo, Marx é certamente a principal figura. Enquanto Adam Smith, por exemplo,
cunhou o termo homo economicus, para o qual o sujeito era dotado de um núcleo de autointeresse egoísta e propenso à troca, um tipo de sujeito econômico, Marx definiu o sujeito
como sendo um sujeito do trabalho. Com isso, a ontologia do trabalho encontra um fundamento por assim dizer filosófico na obra de Marx: o trabalho torna-se a condição sine qua non
para a definição do humano. Na leitura de Hannah Arendt, em A condição humana, a intenção
de Marx foi substituir o conceito de homem como animal rationale pelo de animal laborans –
assim como, arriscamos dizer, Adam Smith substituiu o homem religioso pelo homo economicus. Arednt acrescenta que Marx sustentou a noção blasfêmia de que o trabalho, e não Deus,
criou o mundo e de que o trabalho novamente, e não a razão, distingue o homem dos outros
animais. Enfim, o elemento propriamente “humano” de nossa natureza nos é assegurado, na
visão de Marx, pelo trabalho.
A construção do sujeito do trabalho na obra de Marx representa uma extensão ainda
maior de seu valor quando comparado ao que o trabalho tinha no protestantismo. Neste, o
trabalho não era assumido como categoria abstrata, universal, fonte do valor e principal critério de definição do humano; antes disso, ele era entendido como algo constrangido pelo universo moral do dever a que todo protestante estava destinado em razão de sua necessidade de
salvação. Novamente, é Marx quem empreende o salto para a emergência de um genuíno sujeito do trabalho.
Por “sujeito do trabalho” queremos dizer a invenção de um tipo de subjetividade que
organiza as experiências singulares dos indivíduos empíricos com o trabalho. Como vimos no
Capítulo 2, o sujeito é uma construção filosófica que opera como substrato para se fixar, durante um certo tempo, como uma disposição transcendental, invariável e permanente vis-à-vis
à pluralidade de experiências, sentimentos e multiplicidades possíveis de sentidos. O sujeito
do trabalho é uma instância que abarca todas as experiências humanas pelo crivo do trabalho.
Como forma ideal, ele preside à formação de todo indivíduo moderno – neste caso, como indivíduo do trabalho. Ou seja, o sujeito do trabalho apresentado por Marx é uma espécie de
ponto de apoio para descrever quem somos: indivíduos que trabalham e cujo sentido da existência é em grande parte extraído deste. Mas quais as características desse sujeito do trabalho?
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Como ele pode ser relacionado à ontologia do trabalho? Para responder a estas perguntas precisamos entender melhor qual o papel ocupado pelo trabalho no pensamento de Marx.
O conceito de trabalho em Marx repousa em dois postulados principais, os quais vão
se alternando ao longo de sua obra: um postulado filosófico-antropológico, para o qual o trabalho é o principal eixo de externalização do sujeito, quer dizer, modo pelo qual o “ser-aí” do
homem materializa-se, no que recebe influência de autores como Hegel. Será inclusive da
leitura de Marx do sentido de trabalho para Hegel que ele desenvolverá uma de suas mais
influentes análises da condição do trabalho na modernidade – a alienação, processo cujo engrendramento nas relações de produção capitalistas é analisado nos Manuscritos econômicofilosóficos, de 1844, e depois em A ideologia alemã, de 1845. Discutiremos neste tópico que o
conceito de alienação é conseqüência da própria elevação do trabalho à categoria ontológicachave feita por Marx.
O segundo postulado que analisaremos na obra de Marx é seu postulado econômico,
de acordo com o qual o trabalho é responsável pela origem do valor, no que ele retoma criticamente a tradição da teoria econômica clássica de Adam Smith e, principalmente, de David
Ricardo. No próximo capítulo, discutiremos como o próprio Marx, a partir deste seu segundo
postulado, econômico, sobre o trabalho, antecipa as mutações das forças produtivas que empobreceriam a característica do trabalho como fonte do valor, ao mesmo tempo em que instituem o “trabalho vivo” e o não-trabalho como seu substituto. Comecemos com o postulado
filosófico-antropológico, sua mais próxima contribuição ao conceito de ontologia do trabalho
que estamos a analisar neste capítulo.

Trabalho como exteriorização do sujeito

O conceito antropológico de trabalho para Marx aparece explicitamente em seus Manuscritos
econômicos e filosóficos (Marx, 1844). Nestes, Marx foi influenciado pelas idéias de Hegel
sobre o trabalho, de modo que seria conveniente começar nossa análise pela apresentação das
idéias deste último autor sobre o trabalho. De fato, para Hegel, o trabalho é o modo como o
homem se auto-cria. Essa concepção de trabalho depende, por sua vez, do pressuposto de que
as ações humanas são, fundamentalmente, intencionais. Em seu A filosofia do espírito, Hegel
demonstra que a ação intencional se caracteriza por três tipos de relações, a saber, o objetivo
estabelecido pelo sujeito, a realização do objetivo e o objetivo realizado. Teríamos então, de
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um lado, um sujeito dotado de inteligência e da capacidade de querer e, de outro, um conteúdo
p suscetível de ser querido e tornado, por esse meio, real (Busch, 2005).
Para Hegel, o sujeito é universal na medida em que pode se dizer um “eu”. E ele pode
colocar-se a si- mesmo como um eu na medida em que realiza um ato de auto-referência. Desse modo, o eu se concebe como um ser identerminado que abstrai todo o conteúdo particular,
sendo um “ser-para-si” que tem, diante de si, tudo o que foi capaz abstrair, um conteúdo indeterminado de objetos que podem ser por ele queridos. Ao mesmo tempo, prossegue Hegel, o
eu também é capaz de determinar a si- mesmo, e o faz mediante o ato de querer, pois, ao assim
proceder, fixa para si mesmo um objetivo exterior. O ato de querer estabelece uma ligação
entre o sujeito universal e um conteúdo p particular. Ao colocar-se em relação a um objetivo,
o sujeito percebe que aquele não existe senão pela força de sua própria vontade, de seu ato de
querer; ele escolhe seus objetivos de acordo com sua liberdade e autonomia, e sua escolha
reflete a si mesmo.
Na Filosofia do espírito Hegel observa que o objetivo é um processo. Devido à sua
forma, ele é “a falta de ser” que pode ser superada quando p deixa de ser um objeto querido e
se torna um ser real. Por meio da atividade prática o sujeito realiza o conteúdo p, ou seja, o
objetivo querido. Do ponto de vista do ator, a realização de p corresponde à exteriorização do
sujeito “porque esse sujeito sabe que, fazendo p, ele realiza sua intenção de fazer p. por isso,
sabe ser o autor do resultado da atividade em questão, ou seja, do fato p. Percebendo p, ele se
refere ao mesmo tempo, portanto, a si próprio, na qualidade de eu que quis e realizou p. Nesse
sentido, percebe o fato p como ‘sua obra’” (Busch, 2005, pp. 91-92). Daí que, para Hegel, o
sujeito se exterioriza pela realização de sua intenção de fazer algo.
Portanto, a ação intencional pressupõe que o sujeito se reconhece como um “eu” na
medida em que quer algo, que realiza algo na prática e que se reflete no objetivo ou na obra
realizada. Isso no entanto só é possível quando o ator sabe ser o autor do resultado da atividade em questão, que é a realização de sua intenção de fazer p. Hegel define o trabalho no âmb ito desta definição da ação intencional. Diz o autor: “O trabalho consiste no ato de fazer de si
mesmo, de maneira interna, objeto. [...] O trabalho enquanto tal não é somente atividade, mas
atividade refletida em si, ato de engrendrar (Hegel, 1805-1806, apud Busch, 2005, pp. 92-93).
O fato de o trabalho ser por ele descrito como o “ato de fazer de si mesmo, de maneira interna,
objeto” significa que o próprio sujeito é quem estabelece, pelo ato de querer, um conteúdo p
em seu trabalho. Ou seja, para Hegel, o trabalho deve ser uma atividade norteada pelos objetivos que o próprio sujeito estabeleceu para si. E quando diz que ele é uma “atividade refletida
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em si”, quer ainda dizer que o trabalho deve permitir ao sujeito referir-se a si mesmo como o
autor dessa atividade e de seu resultado.
Na concepção de Hegel, a sociedade deve permitir ao indivíduo exteriorizar-se mediante seu trabalho. Para tanto, ela deve reconhecer o indivíduo como um ser-para-si, ou seja,
como alguém que tem o direito de satisfazer as suas necessidades por meio de seu trabalho.
Em acréscimo, esse tipo de reconhecimento está na base de uma economia de mercado, pois
cada membro da sociedade, como proprietário dos bens que lhe permitem alcançar a satisfação de suas necessidades, é simultaneamente produtor e vendedor de mercadorias. “Disso
resulta que a economia em questão se caracteriza pela ausência de acúmulo de capital e de
qualquer forma de salariado. Por essa razão, ela corresponde a uma economia de mercado não
capitalista. É por isso que o trabalho e a troca permitem ao indivíduo se exteriorizar: eles são
‘a mesma exteriorização’” (Busch, 2001, pp. 100-101). Essa condição econômica ideal é necessária para que o indivíduo por si mesmo determine os métodos de trabalho que adotará e a
quantidade de bens que produzirá. O ato de exteriorizar-se significa que, trabalhando, o sujeito age de maneira intencional, realizando objetivos que ele próprio fixou para si.
Ocorre que a sociedade civil capitalista obstrui a relação entre trabalho e necessidade.
Nas sociedades não-capitalistas, o trabalho tem a função estrita de satisfazer necessidades, ao
passo que nas capitalistas sua finalidade é a obtenção do lucro. A demanda, em sociedades
capitalistas, é determinada pela capacidade de produção, e não pelas necessidades empíricas a
serem satisfeitas. Essa mudança tem repercussões importantes na autonomia individual. À
medida que a produção é determinada mais e mais por engenheiros e que o trabalho manual se
separa do intelectual (execução e planejamento), o sujeito não tem mais condições de determinar seu próprio ritmo e estilo de trabalho, nem a quantidade de mercadorias que produz. Ele
fica reduzido a efetuar trabalhos simples e repetitivos que exigem pouca ou nenhuma qualificação e um quase nulo reconhecimento de si por outros sujeitos. O processo se acentua à medida que o trabalho se torna mais e mais uma categoria abstrata mediada pelo dinheiro, pelo
salário. O dinheiro como denominador comum universal rompe a conexão entre necessidade e
uso. O valor da mercadoria não é mais determinado pelo seu valor intrínseco, mas pelo significado que ela possa ter como valor a ser convertido em dinheiro (Applebaum, 1992, p. 443).
Conseqüentemente, diz Hegel, os sujeitos não se exteriorizam nas coisas que desejam e fazem;
antes disso, tornam-se, eles próprios, objetos materiais.
Um ponto vital na teoria de Hegel é o elevado apreço que ele reserva à autonomia individua l, a qual se funda na base do direito da propriedade privada, na possibilidade de fixar
projetos estabelecidos por si mesmo e no controle que o sujeito possui sobre a conquista de
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sua vida material. O que ocorre no capitalismo é que tais bases são progressivamente desabilitadas. O conceito de trabalho para Marx e, principalmente, seu conceito de alienação, dependem muito desta leitura que ele fez de Hegel sobre a exteriorização do sujeito mediante o trabalho. É com isso que vamos nos ocupar a seguir.

Trabalho e alienação

Marx prolonga o conceito de trabalho de Hegel em seus Manuscritos econômico-filosóficos
(1844), dizendo que Hegel “concebe o trabalho como a essência, a essência auto-afirmativa
do homem” (p. 203). Ainda sob a influência de Hegel, Marx observa que, quando o homem
age sobre a natureza, dominando suas forças e recursos, ele está agindo e modificando a si
mesmo. Outros animais também trabalham, mas o que distingue o pior arquiteto da melhor
das abelhas é precisamente o seguinte: o arquiteto monta sua estrutura em sua imaginação
antes de erigi- la na realidade (Marx, 1906, p. 198). Em Estranged labor, capítulo conhecido
dos Manuscritos, Marx (1999) define o “ser genérico” da espécie – a consciência que o homem tem de pertencer a um mundo comum, de sua condição como membro da espécie humana – como orientado pela atividade sobre a natureza, no sent ido de que ele se constrói em seu
confronto com esta e de que é um ser cuja existência depende dele próprio e de sua liberdade
de auto-determinação. Marx também observa que a atividade de vida do homem não se restringe à sua mera sobrevivência, como é o caso dos animais; a vida ativa da espécie humana, o
trabalho, tem um caráter de liberdade, consciência e auto-engendramento da própria vida.
Marx assim coloca a questão:

“De fato, trabalho, atividade-vida, vida produtiva em si mesma, aparece em primeiro
lugar meramente como um meio de satisfazer uma necessidade – a necessidade de
manter a existência física. Contudo, a vida produtiva é a vida da espécie. É uma vida
que auto-engendra vida. O caráter total de uma espécie – seu caráter de espécie – está
contido no caráter de sua própria atividade-vida [life activity]; e a atividade livre,
consciente, é o caráter da espécie do homem. A vida ela própria aparece somente como um meio para a vida.

O animal é imediatamente um com sua atividade-vida. Ele não se diferencia dela. Ele
é sua atividade-vida. O homem faz de sua atividade-vida o objeto de seu desejo e de
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sua consciência. Ele tem uma atividade-vida consciente. Ela não é uma determinação
com a qual ele diretamente se funde. A atividade- vida consciente distingue o homem
imediatamente da atividade-vida do animal. É justamente devido a isso que ele é um
ser genérico [species being]. Dito de outro modo, é somente porque ele é um ser genérico que ele é um ser consciente, isto é, que sua própria vida é um objeto para ele. Somente por causa disso sua atividade é uma atividade livre. [...]

Ao criar um mundo de objetos por sua atividade prática, em seu trabalho sobre o
mundo inorgânico, o homem prova ser um ser genérico consciente, isto é, como um
ser que trata a espécie como seu próprio ser essencial, ou que trata a si mesmo como
um ser genérico” (p. 45 – grifos no original).

Nessas três passagem podemos observar os traços da teoria hegeliana: o “ser” é uma
construção intencional do homem em seu relacionamento com o mundo externo. A intencionalidade coloca em causa a consciência de ser sujeito e a distinção de si do objeto. O trabalho
é uma ação sobre o mundo, sobre a na tureza, a partir da qual o próprio ser genérico, a própria
consciência de pertencer a uma determinada espécie e de apreender sua condição, pode eme rgir. É nesse sentido preciso que novamente vemos Hegel em Marx: trabalho como externalização do sujeito, como objetivação da consciência mediante um ato de vontade, mediante uma
atividade sobre e contra o mundo.
Para Marx, lembra-nos Applebaum (1992), “a sociedade ideal seria aquela em que o
trabalho tem valor em si mesmo, é recompensador em si mesmo e na qual a vida encontra seu
sentido no trabalho” (p. 443). Na base da hipótese de que o homem se cria a si mesmo, é trabalhando que o sujeito se auto-realiza, pois o agir produtivo permite aos trabalhadores se afirmar em relação aos outros, à natureza e ao mundo no qual vivem. Paradoxalmente, no entanto, é quando Marx analisa o conceito de alienação que sua visão do trabalho como essência
de definição do humano aparece mais contundentemente. Ou seja, é por pensar no trabalho
como meio pelo qual o homem cria a si me smo e seu mundo que ele imagina uma situação em
que o homem domine novamente o processo de trabalho e seu produto, em vez de ser por eles
dominado. Para Marx, conforme destaca Anthony (1977), “a alienação representa uma imperfeição na pureza do ideal de trabalho, o qual é a única atividade que dá ao homem sua ident idade. O paradoxo essencial da alienação é o de que ela é um estado patológico produzido no
trabalho como resultado de uma ênfase exagerada numa ética de trabalho e em valores basea-
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dos no trabalho. Torna-se possível falar de homem alienado por seu trabalho quando ele é
conclamado a tomar seu trabalho seriamente” (p. 141).
Por seu conceito de alienação Marx enuncia que há uma desvalorização no mundo
humano em proporcional medida em que o mundo das coisas ganha valor. O “fetichismo da
mercadoria” ocorre quando os bens produzidos pelos homens ocupam seu lugar, dominandoos. “O trabalho não apenas produz mercadorias, mas produz o trabalhador como uma mercadoria” (Marx, 1844, p. 71). Novamente em Estranged labor, dos Manuscritos econômicofilosóficos (1999 [1844]), Marx explica o que exatamente está envolvido com a alienação.
Acompanhemos sua explicação e procuremos identificar, a partir dela, sua construção da ontologia do trabalho. Diz o autor que a alienação deriva do fato de o objeto produzido pelo homem ser tornado estranho a ele próprio e pelo fato de o trabalhador ser objetivizado no processo de produção. Assim o expressa Marx:

“O homem coloca sua vida no objeto; mas, agora, sua vida não mais lhe pertence, mas
sim ao objeto. Como conseqüência, quanto maior sua atividade, maior é a falta de objeto do trabalhador. O que quer que seja o produto de seu trabalho, ele [o trabalhador]
não é. Assim, quanto maior seu produto, menos ele é ele mesmo. A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que seu trabalho se torna um objeto,
uma existência exterior, mas que este objeto existe fora do trabalhador, independentemente dele, como se fosse estranho a ele, e que se torna um poder nesse seu próprio
confronto com o trabalhador. Isso significa que a vida que ele conferiu ao objeto o
confronta como uma coisa hostil e estranha” (p. 42).

E mais à frente, em célebre passagem do mesmo livro, Marx define o que constitui a alienação do trabalho. Diz- nos ele:

“Primeiro, o fato de que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não pertence à essência de seu ser; que, em seu trabalho, portanto, ele não afirma a si mesmo mas nega
a si mesmo, não se sente contente, mas infeliz, não desenvolve livremente sua energia
física e mental, mas mortifica seu corpo e arruína sua mente. O trabalhador, dessa
forma, só sente a si mesmo fora de seu trabalho, e em seu trabalho sente-se fora de si
mesmo. Ele está em casa quando ele não está trabalhando, e quando ele está trabalhando ele não está em casa. Seu trabalho é não-voluntário, mas coercitivo; é um trabalho forçado. Ele não é então a satisfação de uma necessidade; é meramente um meio
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de satisfazer necessidades externas a ele. Seu caráter estranho emerge claramente no
fato de que, tão logo nenhuma compulsão física ou de outro tipo exista, o trabalho é
evitado como uma praga. Trabalho externo, trabalho no qual o homem se aliena, é um
trabalho de auto-sacrifício, de mortificação. Por fim, o caráter externo do trabalho para
o trabalhador aparece no fato de que ele não é seu, mas de um outro, que ele não lhe
pertence e que, nele, o trabalhador não pertence a si mesmo mas a um outro. Assim
como na religião a atividade espontânea da imaginação humana, do intelecto humano
e do coração humano, operam independentemente do indivíduo – isto é, opera sobre
ele como uma atividade estranha, divina ou diabólica –, assim ocorre com a atividade
do trabalhador que não é sua atividade espontânea. Ela pertence a outro; ela representa
a perda de seu próprio eu” (pp. 44-45).

Esta passagem sugere dois aspectos do problema da alienação. Primeiro, que os trabalhadores são alienados do produto de seu trabalho, na medida em que este é apropriado por
outros e, conseqüentemente, eles não mais controlam seu próprio destino – a “vida controlada” de que falava Hegel. Em segundo lugar, eles também são alienados do próprio ato de produzir. Neste caso, o trabalho se torna estranho porque já não pode oferecer satisfação intrínseca a seu executor. Contudo, essas duas faces da alienação apenas antecipam uma última e
mais problemática questão: a alienação atinge precisamente o “ser genérico” [species being]
do homem, sua essência como ser consciente de sua condição e livre para determinar seu próprio destino. Outra passagem dos Manuscritos deixa isso bem claro:

“É apenas em seu trabalho sobre o mundo objetivo, portanto, que o homem primeiro e
realmente prova ser um ser genérico [species being]. Esta produção é sua vida ativa
genérica. Por meio e devido a esta produção, a natureza aparece como seu trabalho e
sua realidade. O objeto do trabalho é, então, a objetivação da vida genérica do homem
[objectification of man’s species life]: pois ele duplica a si mesmo não somente, como
na consciência, intelectualmente, mas também ativamente, na realidade, e, portanto,
ele contempla a si mesmo num mundo que ele criou. Ao separar do homem o objeto
de sua produção, o trabalho alienado separa então dele sua vida genérica [species life],
sua real objetividade como um membro da espécie e transforma sua vantagem sobre
os animais em desvantagem na medida em que seu corpo inorgânico, a natureza, é dele tomado” (pp. 45-46).
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Marx está aqui dizendo que, uma vez alienado, o trabalho priva o homem das características essenciais que o distinguem dos outros animais, a saber, de confrontar a natureza, de
transcender a mera necessidade de sobrevivência ou de reagir instintivamente ao meio, de
objetivar seu próprio ser mediante sua atividade. Como destaca Gay (1996) em relação àquela
última passagem dos Manuscritos, Marx parece estar se referindo ao trabalho em sua natureza
“criativa”. Em outras palavras, não se trata, neste caso, do trabalho como gerador de valor
econômico, como categoria abstrata ou então do trabalho assalariado, mas de uma visão filosófica e antropológica em que, por meio da performatividade de seu trabalho, o homem tornase quem é. Esta última observação nos remete de volta à discussão que fizemos no capítulo
anterior sobre o conceito de trabalho renascentista. Destacávamos lá que esse trabalho, cujo
paradigma é o estilo de vida do artesão, possui um valor intrínseco: ele é prazeroso, gratificante e significativo pelo simples fato de ser realizado. Não consiste de uma atividade “estranhada” porque quem o realiza faz muito mais do que meramente reproduzir-se ou então produzir uma mercadoria: ao executá- lo, ele se torna sujeito. Ora, parece ser esse mesmo tipo de
concepção que está presente nessas passagens de Marx: o trabalho criativo de que ele trata ali
é o trabalho como categoria ontológica, como força de constituição da subjetividade. Sobre
isso, conclui Gay:

“Assim, o conceito de natureza humana articulado por Marx é um em que é assumido
que as pessoas realizam sua identidade como pessoas humanas, como uma ‘espécie’,
somente por meio do trabalho criativo que é realizado por seus próprios propósitos e
não sob o controle e a exploração de outros. [...] Para Marx, tornar-se um ser humano
completo implica em uma libertação do ‘sujeito’ de sua alienação social e, generic amente falando, das ofuscações e distorções da ideologia. O ‘homem’ só é capaz de
emergir ‘da massa’ e tornar-se um ‘indivíduo concreto’ no domínio da ‘liberdade real’,
quando a ideologia não mais existir para ‘aliená- lo’” (pp. 13-14).

No próximo capítulo, quando da discussão das transformações da ontologia do trabalho no século vinte, revisaremos algumas críticas a este conceito de alienação de Marx (por
exemplo, a de Goldthorpe, 1969). Veremos, em específico, que a alienação no trabalho depende de uma elevação deste trabalho à categoria ontológica-chave. Ela é uma espécie de corolário do empreendimento de consagrar o trabalho como uma das mais elevadas atividades
humanas. Quando Marx trata do problema da superação da alienação, ele não está desabilitando o trabalho, muito antes, ele o está confirmando em seu patamar ontológico: se as cond i127

ções “objetivas” que alienam o trabalhador forem removidas, então o homem poderá encontrar novamente seu “ser” perdido. Abolir o relacionamento “instrumental e extrínseco” do
homem com seu trabalho é o desafio mesmo da superação de qua lquer forma de alienação.
A desumanização da experiência do homem com seu trabalho bloqueia a possibilidade
de subjetivação: quando se torna extrínseco, o trabalho é uma imposição de fora, uma atividade voltada para fins alheios, conduzida unicamente por motivos eles também externos e alhe ios: por exemplo, o salário para sobreviver. Vários autores do campo da psicologia do trabalho
parecem partilhar destas idéias sobre alienação e, parti pris, sobre a essência do trabalho. Este
é o caso, por exemplo, de autores como E. Fromm, G. Friedman e C. Argyris. O gerencialismo reinterpretou o problema da alienação como um problema gerencial, ou seja, de manutenção da adesão e comprometimento dos trabalhadores. Daí os diversos movimentos que surgiram no século vinte e se reuniram sob a rubrica de “enriquecimento do trabalho”.
Até este ponto estivemos a analisar o primeiro postulado da teoria marxiana sobre o
trabalho, a saber, seu postulado filosófico-antropológico. Porém, como dissemos ao iniciar
esta seção, existe um outro postulado sobre o trabalho em Marx que aparece em obras posteriores. Trata-se do que estamos aqui chamando de postulado econômico-político do trabalho,
o qual passaremos a analisar a seguir.

Trabalho, mercadoria e valor

O postulado econômico-político sobre o trabalho aparece principalmente em duas obras de
Marx: em O capital (Marx, 1906) e nas Grundrisse (Marx, 1971 [1857]). Naquele, o autor
opera uma distinção entre valores de uso e valores de troca, defendendo, de acordo com os
argumentos fornecidos por um dos fundadores da escola clássica de economia, David Ricardo,
que é o trabalho o responsável pela geração de ambos os tipos de valores. Em particular, no
caso de Marx, o trabalho que gera valor é aquele socialmente necessário para a produção de
um bem. Enquanto o valor de uso refere-se às qualidades concretas presentes nos produtos
criados por meio do trabalho humano, o valor de troca diz respeito às características abstratas
do produto que o transformam em uma mercadoria disponível no mercado e compatível com
diferentes produtos. O valor de uso está ligado às necessidades imediatas do produtor e do
consumo, ao passo que o valor de troca está ligado ao intercâmbio de mercadorias e à geração
estrita de valor econômico apropriado pelo capitalista – de um “valor a mais” do que aquele
valor de uso do produto. Assim, é o trabalho abstrato que mais interessa ao capital, pois ele
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permite a geração de mais-valia e, conseqüentemente, sua acumulação e reprodução. A seguir
analisamos essas idéias em detalhes.
Comecemos com o valor de uso e sua relação com o trabalho. De acordo com Marx
em O capital, no processo de trabalho o homem, auxiliado por instrumentos de trabalho, efetua uma alteração no material sobre o qual ele age. A conseqüência é o desaparecimento daquele processo no produto gerado. Este produto representa um valor de uso, ou seja, um material da natureza adaptado por uma mudança de forma de acordo com os desejos e necessidades humanos. Enquanto o produto é materializado, o trabalho desaparece, incorpora-se nele.
Sem essa ação pelo trabalho os materiais da natureza simplesmente desapareceriam; seus potenciais valores de uso, isto é, a utilidade de suas propriedades concretas, deixariam de se
transformar em produtos para uso humano – por exemplo, sem a ação humana, a madeira
simplesmente apodreceria sem se transformar nunca em uma cadeira que poderia então ser
usada para fins socialmente úteis. Por meio do trabalho, aqueles materiais podem ser cons umidos por um propósito – desde o propósito de consumo individual como o de produção de
um novo processo de trabalho.
Pois bem, o trabalho que gera valor de uso é um trabalho socialmente útil, realizado
porque houve o investimento de energia física ou mental do trabalhador em questão para dominar as forças da natureza de modo a atender necessidades humanas social e historicamente
constituídas. Mas as coisas não param por aqui: no capitalismo os produtos resultantes do
trabalho socialmente útil assumem a forma de mercadorias. Em O capital Marx (1906) analisa como essas mercadorias adquirem um valor que não se limita aos valores de uso dos produtos. O autor demonstra que o valor de uma mercadoria não é determinado apenas pelo fato de
ela satisfazer determinadas necessidades, ou pelo fato de ela ser consumida. Uma mercadoria
tem valor porque pode ser trocada, comercializada. Desse modo, continua Marx, cada mercadoria possui um valor de troca, o qual ele define como “a relação quantitativa, a proporção na
qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de um outro tipo”.
Em sua análise do valor, Marx parte do concreto para o abstrato – enquanto o valor de
uso diz respeito à utilidade específica do produto para a satisfação de determinadas necessidades específicas, o valor de troca é uma propriedade abstrata presente nas mercadorias que as
fazem compatíveis umas com as outras. Diz Marx (1906) que a troca de mercadorias é um ato
caracterizado pela total abstração a partir do valor de uso do produto. O valor de troca reflete
o que as mercadorias têm em comum entre si, ou o montante que será trocado por outras me rcadorias. Um abridor de latas pode ser trocado por um pão ou por dinheiro, independentemente de suas utilidades específicas (valores de uso específicos). Neste ponto Marx nos conduz a
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um questionamento sobre qual seria o fundamento que permite essa troca. Sua resposta é de
que esse fundamento refere-se a uma propriedade que todas as mercadorias têm em comum, a
saber, o valor – do qual o valor de troca é simplesmente uma manifestação. E, para Marx, o
valor é determinado pelo custo de produção de uma mercadoria à sociedade.
Prolongando a tradição da economia clássica, sobretudo de David Ricardo, de conc eber o trabalho, Marx postula que esse custo de produção só pode ser medido pela quantidade
de trabalho que foi socialmente necessária a tal produção. No entanto, não se trata aqui do
trabalho concreto, como o de assar um pão ou fabricar um abridor de latas; não é na base do
trabalho concreto que o valor de uma mercadoria é gerado. Esse trabalho concreto, como disse Marx, é variado e complexo demais para nos fornecer a medida do valor econômico que
nos interessa. Para Marx o trabalho possui um “caráter dual”: “De um lado, todo trabalho é,
fisiologicamente falando, um dispêndio da força de trabalho humana, e nessa sua natureza de
trabalho humano abstrato idêntico ele cria e forma o valor de uma mercadoria. Por outro lado,
todo trabalho é dispêndio da força de trabalho humana em uma forma especial e com um propósito definido, e nessa sua natureza de trabalho útil ele produz valores de uso”.
É no trabalho abstrato que devemos depositar a origem do valor. Marx (1906) escreve:
“Junto com as qualidades úteis dos produtos em si mesmos, deixamos de lado tanto o caráter
útil dos vários tipos de trabalho neles incorporados e as formas concretas desse trabalho; tudo
é deixado de lado, exceto o que é comum a todos eles: todos são reduzidos a uma e única espécie de trabalho, o trabalho humano em abstrato”. E em outra passagem de O capital Marx
diz: “Portanto, um valor de uso ou um bem possui valor apenas porque nele está objetivado ou
materializado trabalho humano abstrato”. A mercadoria é a responsável por “nivelar” todas as
formas concretas e específicas de trabalho; ela é o equivalente “que figura como a materialização do trabalho humano em abstrato, ao mesmo tempo em que é o produto de algum tipo de
trabalho concreto socialmente útil”. E como a mercadoria faz isso? Na medida em que ela
pode ser trocada no mercado. A utilidade da mercadoria é determinada por sua transferência,
mediante a troca, nesse mercado. Por sua vez, na medida em que a mercadoria é útil, o é também o trabalho que a gerou.
Para Marx, o trabalho socialmente útil é aquele trabalho necessário à sociedade para a
produção dos bens de que necessita. Assim como qualquer outra mercadoria, o trabalho possui valor de uso e valor. Este último é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário envolvido para manter o trabalhador vivo e para educar as próximas gerações que o
substituirão. Já o valor de uso da força de trabalho é o trabalho propriamente dito necessário à
produção das mercadorias. No entanto, como o trabalho é a origem do valor, e já que o traba130

lhador cria, durante um dia de trabalho, mais valor do que o capitalista paga por seus dias de
trabalho, temos aqui um “mais-valor”, um “excesso”, que é apropriado pelo capitalista e que
sustenta a reprodução do capital.
Essa é a célebre análise de Marx da “mais-valia”, a qual pode ser compreendida pelo
fato de o valor de uso específico desta mercadoria ser fonte de valor, e de mais valor do que
ela própria tem. Assim, a mais- valia surge da diferença entre o valor criado pela força de trabalho e o valor da própria força de trabalho. É o trabalho abstrato que interessa ao capitalista:
ele torna possível a troca de mercadorias no mercado por dinheiro ou diretamente por outra
mercadoria. No próximo capítulo veremos como essa concepção da teoria do valor-trabalho é
criticada já pelo próprio Marx e por uma diversidade de outros autores no decorrer da segunda
metade do século vinte.

A moral do trabalho em Émile Durkheim
Quanto mais geral a consciência comum se torna sob a necessidade de lidar com mais
e mais tipos de fenômenos, mais espaço essa situação deixa para as variações individuais. Quando Deus está longe das coisas e do homem, sua ação não é mais onipresente, tampouco ubíqua. Não há nada fixo, exceto regras abstratas que podem ser livremente aplicadas de diferentes maneiras. Então, elas já não têm a mesma ascendência nem a mesma força de resistência à individualidade cada vez mais intensa.

Émile Durkheim, Da divisão do trabalho social

Desde Adam Smith, o tema da divisão do trabalho sempre permaneceu na ordem do dia dos
grandes economistas e sociológicos. Marx acreditava que a divisão do trabalho, na forma como ela vinha sendo feita na sociedade capitalista moderna, transformava o homem numa peça
simples de um grande mecanismo anônimo. Seu conceito de alienação, como vimos logo a
pouco, denuncia uma situação do trabalho em que este perde sua natureza intrínseca de autorealização humana e se transforma, paradoxal e ironicamente, em seu contrário: fonte de sofrimento, rebaixamento, brutalização e perda de sentido. Durkheim argumentou de forma diferente sobre a divisão do trabalho, mas reconhecia igualmente suas conseqüências patológicas. Seu ponto de partida era a perplexidade diante do estado de desorganização que ele julgava existir na vida econômica, problema que considerava tão grave quanto, mutatis mutantis,
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uma anarquia política. Durkheim acreditava que um estado de anomia caracterizava os relacionamentos econômicos na sociedade e, por conseguinte, as relações com o trabalho.
A desorganização a que Durkheim se referia era de natureza moral. Em tal estado de
desorganização, a sociedade vê ameaçada sua própria coesão social, seu sistema de valores e
as normas de conduta que visam regular os relacionamentos entre os indivíduos e da sociedade com o Estado. O sociólogo francês acreditava que uma vida social regularizada era favorável à solidariedade social e ao desenvolvimento pessoal. Com o avanço inequívoco do ethos
econômico e da industrialização, as antigas regras do jogo que coordenavam as ações entre os
homens foram gravemente enfraquecidas, como, por exemplo, a tradição e a religião – devemos lembrar que o período em que escreve Durkheim foi marcado por importantes agitações
sociais e pelo crescente desenvolvimento da burguesia (Tiryakian, 2005). Na medida em que a
sociedade moderna interiorizou, progressivamente, esse ethos próprio da nova ordem, um
segmento grande da vida social ficou desprovido de mecanismos reguladores normativos apropriados.
Neste quadro, o projeto de Durkheim era o de reconstruir sobre bases sólidas a ordem
social, um novo regime normativo (moral), coerente com os tempos modernos de intensa divisão e racionalização do trabalho. Ou seja, Durkheim não se opunha à economia, muito antes:
como seu compatriota Saint-Simon, ele reconhecia a indiscutível importância que a economia
vinha assumindo nas sociedades modernas. Sua perspectiva era de reforma moral, não de revolução do sistema produtivo vigente. Em conformidade com isso, Durkheim postulou que a
sociedade moderna possui sobretudo uma coesão orgânica determinada pela diversidade dos
talentos que encontravam livre espaço em uma divisão do trabalho cada vez mais avançada. Já
que esta última é inseparável do caráter essencialmente econômico da sociedade, seu objetivo
era de definir um sistema moral que não fosse incompatível com esse fato. Daí que, para Durkheim, “a divisão do trabalho, longe de ser o vilão da história, aparece como o herói, como a
fundação da ordem moral e social” (Anthony, 1977, p. 147).
Durkheim estrutura sua principal obra, Da divisão do trabalho social, em torno de
dois grandes objetivos: primeiro, analisar o trabalho em uma perspectiva sistêmica; neste caso,
seu propósito é mostrar quais são as causas e as funções da divisão do trabalho na sociedade.
Segundo objetivo, realizar uma espécie de microssociologia da divisão do trabalho e, neste
caso, seu propósito é entender o que acontece com os trabalhadores em situações caracterizadas por formas anormais ou patológicas de divisão do trabalho. Em ambos os casos, conforme
destaca Tiryakian (2005), é possível identificar, embora não explicitamente, “que Durkheim
considera que o trabalho é significante e satisfatório unicamente quando é feito em um meio
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regulamentado e normativo, marcado pela solidariedade entre os trabalhadores” (p. 225). A
seguir faremos uma síntese destes dois pontos da obra de Durkheim, buscando identificar sua
concepção de trabalho.

Divisão do trabalho e anomia

Durkheim observa que a divisão do trabalho tem sido mal compreendida pelos economistas,
que a vêem apenas em sua dimensão econômica, enquanto, na verdade, ela é essencialmente a
origem da solidariedade social. Para ele, há sociedades em que a coesão social deriva de crenças comuns e sentimentos; para outras, como é o caso das sociedades políticas avançadas, é a
divisão do trabalho que se encarrega dessa meta, pois permite ao indivíduo diferenciar-se um
dos outros mediante uma tarefa pessoal como ser por eles reconhecido. Em sociedades industriais, a divisão do trabalho é a fonte do direito contratual e da lei. Isso ocorre porque ela permite um tipo de cooperação e reciprocidade que não surgiria de outro modo. Para Durkheim
(1960), a divisão do trabalho surge como um modo de responder às necessidades da vida coletiva, na medida em que o aumento da densidade populacional pressiona as unidades sociais
umas em relação às outras, forçando-as a se especializar e concentrar.
Se a divisão do trabalho é a causa da solidariedade social, cabe a Durkheim explicar
uma série de entraves a seu pleno funcionamento. De fato, nas condições industriais do período, a referida divisão estava muito mais associada com desordens do que com o desenvolvimento da solidariedade e coesão sociais. Para responder a esta questão, Durkheim (1960) sugere a distinção entre uma divisão do trabalho natural e uma não-natural. A primeira é uma
força positiva responsável pela produção de solidariedade social, uma consciência da interdependência entre os homens na sociedade. A segunda refere-se a dois fenômenos: anomia e
divisão forçada do trabalho.
A divisão anômica do trabalho está associada aos conflitos entre capital e trabalho que
se tornaram comuns após a introdução da indústria de produção de larga-escala. A especialização das tarefas passou por um desenvolvimento muito mais rápido do que a capacidade de
absorção dos trabalhadores, sendo- lhes imposta de cima para baixo. O problema, aponta Durkheim, é que este tipo de especialização e simplificação de tarefas aumenta o isolamento dos
trabalhadores e os priva da consciência de estar dando uma contribuição comum em seu trabalho. A especialização das tarefas dificulta a formação de um senso de solidariedade, cooperação e, por conseguinte, reciprocidade entre os trabalhadores. Na opinião de Durkheim, a situ133

ação seria revertida se cada indivíduo pudesse voltar a sentir que não é uma unidade autosuficiente, mas parte de um conjunto maior que dele depende.
Desse modo, o principal problema com a divisão anômica do trabalho é a ausência de
uma rede de laços que, pelo hábito, se consolide em uma solidariedade orgânica que impeça o
indivíduo de sofrer com situações não reguladas. ”A ausência de solidariedade segue quando
não há harmonia de funções. A divisão do trabalho falha em produzir solidariedade devido ao
estado de anomia e um estado de anomia não poderia emergir onde as funções ou tarefas estivessem em contato suficiente umas comas as outras por um tempo suficiente; dado um tempo
suficiente, relacionamentos espontâneos se desenvolvem em um corpo de regras” (Anthony,
1977, p. 149). Mudanças constantes nas tarefas impedem a existência desse tempo apropriado
para os relacionamentos consolidarem-se em hábitos ou regras que então passam a governar
os relacionamentos. As conseqüências, para Durkheim, são graves: se o indivíduo trabalha
sem saber para que ou para onde isso o levará, só lhe resta seguir a rotina, num movimento
monótono e repetitivo sem interesse para ele ou por ele. A anomia seria um estado semelhante
àquele da alienação: em ambos os casos, é a ausência de propósito, de sentido, que está em
questão – para Marx, a falta de sentido pelo fato de o trabalho não poder mais realizar o homem; para Durkheim, a falta de sentido pelo fato de o indivíduo não participar de uma consciência comum.
A segunda forma de divisão não-natural do trabalho é a forçada, que ocorre quando os
diferentes talentos individuais, capacidades e habilidades não são considerados. Neste caso, a
alocação do indivíduo na tarefa obedece a princípios outros que não os ligados às suas características pessoais. Para Durkheim (1960), isso só pode ocorrer qua ndo a sociedade aceita que
as desigualdades sociais expressem exatamente as desigualdades naturais. Os conflitos de
classe, em sua visão, ocorrem quando a distribuição das funções sociais não corresponde à
distribuição dos talentos individuais. Assim, as classes baixas se tornam infelizes com seus
papéis sancionados porque elas aspiram a funções mais conformes ou próximas de suas inclinações próprias. Para isso ocorrer, a sociedade teria de eliminar todas as barreiras “não naturais” entre classes e indivíduos para que então as habilidades intrínsecas pudessem se manifestar livremente.
Mas ambas essas formas não-naturais de divisão do trabalho, a anômica e a forçada,
não apagam o valor do princípio de que a divisão do trabalho é a fonte da solidariedade social.
Conforme destaca Anthony (1977), “Durkheim acrescenta que todas os outros relacionamentos sociais que não aqueles fundados no trabalho são decadentes e não podem, portanto, ser a
base da ordem moral” (p. 150), e cita uma passagem do Da divisão do trabalho social: “À
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medida que avançamos na escala evolucionária, os laços que ligam os indivíduos à sua família,
à sua terra natal, às tradições [...], aos costumes dos grupos coletivos, se tornam fracos [...], e
conquanto a divisão do trabalho se torna a principal fonte da solidariedade social, ela se torna
ao mesmo tempo a fundação da ordem moral” (p. 150).

Paradoxos da moralização do trabalho

Durkheim é um pensador importante nessa reconstituição que estamos fazendo da ontologia
do trabalho porque, em sua teoria, estão presentes os três aspectos fundamentais para a compreensão daquela. Primeiro, a crescente força da economia na determinação das relações sociais; segundo, a igualmente crescente força da industrialização e a racionalização do trabalho
na forma de tarefas especializadas ou de divisão de trabalho; e, terceiro, as desarticulações no
campo da moral provocadas em grande medida pelas duas primeiras forças. Para Durkheim,
um sistema moral funciona como força reguladora e como autoridade que ancora o indivíduo
em grupos, os quais lhe servem como fonte de apoio e calor e refreia toda sorte de egoísmo. O
que o sociólogo havia percebido em sua época foi precisamente o enfraquecimento desse sistema à medida que a disseminação do ethos econômico desorganizava os sistemas morais
tradicionais, como a família e a religião.
O enfraquecimento dos sistemas morais conduz à anomia, estado patológico e nocivo
a indivíduos e à sociedade inteira. Então, para resolver o problema, Durkheim leva a cabo um
projeto de reforma moral, tomando o trabalho como um possível substituto para os sistemas
tradicionais enfraquecidos. De que maneira o trabalho faria isso? Bem entendido, trata-se aqui
do trabalho regulamentado, pois Durkheim via no sistema vigente uma espécie de “libertinagem” moral onde ninguém respeitava os direitos uns dos outros, sejam entre patrões e empregados quanto destes com seus próprios colegas. Competição, busca dos próprios interesses e
dificuldade de reconhecer os direitos alheios eram um sintoma desta anomia do trabalho desregulamentado. Por sua vez, a anomia seria eliminada das relações de trabalho quando a solidariedade entre os trabalhadores pudesse emergir e estes se concebessem como partes importantes do trabalho social realizado. Isso seria possível, como vimos, permitindo-se aos indivíduos escolherem aquelas funções ou tarefas conformes à sua própria natureza, tornando o
trabalho uma atividade significativa.
No entanto, observações críticas sobre estas idéias de Durkheim mostram os limites de
seu diagnóstico. Anthony (1977), por exemplo, destaca dois paradoxos dessas proposições
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sobre a moralização do trabalho. Primeiro, a anomia não é, como acreditava Durkheim, um
estado transitório e passageiro rumo a um estado em que o trabalho fosse pleno de significação. A anomia, nas condições modernas de produção industrial, revelou-se uma condição intrínseca à divisão do trabalho, pois não parece factível permitir a todos os indivíduos escolher
sua própria atividade. Segundo, qualquer observação empírica de uma linha de montagem,
prossegue Anthony, seria suficiente para demonstrar que os trabalhadores têm consciência de
sua interdependência uns em relação aos outros, mas, mesmo assim, daí não se segue solidariedade no sentido que lhe deu Durkheim. Diz Anthony que “não há dúvida de que, em alguma
medida e em algum nível, a divisão do trabalho implica em cooperação e interdependência e
implica também na consciência desta cooperação e produz, portanto, solidariedade moral.
Porém, o princípio não pode ser infinitamente estendido a fim de gerar solidariedade na sociedade mais ampla” (p. 153). Marx, inclusive, chega a uma conclusão diferente sobre este tema,
dizendo que a cooperação entre os trabalhadores é rapidamente apropriada pelo capital como
forma de produção e de controle mais eficiente (o que veio a desaguar nas modernas técnicas
de gestão).
Um último paradoxo envolvido com a tentativa de Durkheim de fundar um sistema
moral no trabalho é que este não parece, nas condições presentes, representar base muito sólida. Novamente recorremos aqui à análise de Anthony (1977). De acordo com este, “enquanto
Durkheim procurava fazer do trabalho a base da moralidade, características do trabalho moderno parecerem levar à desmoralização e à anomia” (p. 154). O paradoxo torna-se evidente
quando o próprio Durkheim sugere que o sistema liberal de educação seja suprimido em nome
de uma educação para o trabalho. A razão é que uma educação que abrisse demais os horizontes fatalmente levaria a uma crítica às condições reais do trabalho e à insustentabilidade da
tentativa de torná- lo origem da moral.
Mesmo com as ressalvas ao possível escolasticismo de Durkheim sobre a divisão do
trabalho feitas por Anthony (1977), parece inequívoca sua contribuição para a elevação da
importância do trabalho. O mérito de sua análise está em entender, do ponto de vista da organização social, os impactos das mudanças econômicas e da industrialização. Seu esforço de
elaborar um sistema moral que compatibilizasse campos tão díspares reflete mais uma vez a
gravidade que o problema assumiu nos séculos dezenove e início do vinte. Mas, ao levá- lo a
cabo, a conseqüência foi novamente uma redescrição no valor do trabalho.
Não resta dúvida de que Durkheim considerava o trabalho regulamentado, ou seja, retificado pelo sistema moral apropriado, como benéfico à natureza humana. Seu conceito de
anomia parece contribuir para a confirmação desta constatação, pois se o trabalho é a princ i136

pal forma de satisfazer as necessidades sociais em sociedades altamente diferenciadas, e se a
relação com ele é privada de significado, então a situação ganha tonalidades nefastas. Abre-se
aqui uma pista para pensarmos no paradoxo atual de que fomos levados a esperar do trabalho
mais do que ele próprio pode nos dar. Em parte Durkheim contribuiu para esse descompasso
entre a elevação da importância do trabalho (ontologia do trabalho) e as condições pouco enriquecedoras das quais o trabalho veio a ser vítima nos séculos dezenove e vinte. Ele, em outras palavras, antecipou ou simplesmente colocou em pauta a “crise do trabalho” de que seria
testemunha o século vinte.

Comentários finais
Nossa intenção neste capítulo foi discutir como o trabalho tornou-se uma questão genuína na
modernidade qua ndo comparado à situação que desfrutava em períodos anteriores, como na
Antiguidade e na Idade Média. Especificamente, ele tornou-se importante do ponto de vista
econômico, com Smith; moral, com a discussão da ética protestante, por Weber; ideológico,
com as doutrinas patronais aqui discutidas; filosófico e social, com Marx; e contratual, com
Durkheim.
Estamos denominando de ontologia do trabalho à importância que este passou a ter na
modernidade como narrativa de descrição dos sujeitos, vale dizer, como uma categoria-chave
no processo de construção da subjetividade e da identidade. À luz das teorias investigadas no
capítulo anterior e principalmente neste concluímos que a construção de tal ontologia se inicia
com a redescrição das metanarrativas filosófica e religiosa pela metanarrativa econômica e,
depois, com a redescrição do sujeito religioso pelo sujeito do trabalho. Por fim, concluímos
que esse sujeito do trabalho encontra apoio em duas forças modernas: na metafísica da subjetividade e nas instituições modernas como empresa, escola, igreja e estado.

Do vocabulário filosófico-religioso ao econômico
O primeiro passo para que a ontologia do trabalho se firmasse foi necessária, de um lado, a
introdução do vocabulário econômico, e, de outro, uma nova organização e racionalização do
trabalho. Ambos criam um campo de discursos contraditórios entre si: o discurso econômico e
o discurso religioso; quer dizer, uma contradição entre o novo vocabulário econômico e sua
descrição do sujeito e o vocabulário moral-religioso e sua descrição do sujeito. A divisão do
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trabalho, como nova “realidade empírica” do trabalho “força” a necessidade de novas descrições sobre o que é trabalho e o que significa trabalhar.
A introdução do vocabulário e da racionalidade econômicos não ocorreu sem choques.
Muito antes, para se impor, tal vocabulário teve de redescrever crenças até então vigentes, de
acordo com as quais a importância do trabalho era limitada, ou pela importância maior da
vida contemplativo- filosófica (Antigüidade), ou pela subordinação das coisas do mundo (nas
quais estava incluído o trabalho) às questões do espírito (Idade Média). Na Antiguidade e na
Idade Média o trabalho era regulado socialmente, sendo ainda restrito pelas necessidades, não
tendo qualquer ligação com o desejo de acumulação que tornar-se- ia o espírito do capitalismo
moderno. Nesse sentido, podemos dizer que a importância do trabalho cresce à medida que o
capitalismo demanda um novo tipo de engajamento dos indivíduos com ele.
Para os gregos, o mundo da cultura, da política eram os eixos centrais da definição do
humano; visão liberal e aristocrática, mas o labor não desfrutava de sent ido elevado, tal como
ele veio a ter mais tarde na modernidade. Para os antigos gregos a felicidade e a boa-vida eram um problema, não o trabalho. Para os medievos, o humano era imagem e semelhança de
Deus; para eles, a salvação era um problema e não o trabalho. E no Renascimento a elevação
do humano era total – culminando no humanismo renascentista, para o qual o homem era o
representante terreno de Deus. No Renascimento, o Deus cristão, estando fora do mundo, deixou aqui um protótipo seu em miniatura, dotado de potencial para tornar-se o senhor deste
mundo e deste universo. O humano era aqui um valor absoluto e a questão central era tornarse “artista de si- mesmo”, construir-se a si mesmo na sua relação com o mundo e não o trabalho.
Por fim, mesmo no protestantismo o humano não era definido pela ótica utilitária estrita; nele, o humano era predestinado à salvação, dotado da graça de Deus mediante o trabalho.
Seria um erro dizer que o protestantismo, e sua ética, incentivavam a busca do lucro, do dinheiro e da riqueza como um ato em si mesmo justificado. Pelo contrário, como demonstrou
Weber, na ética protestante isso era conseqüência de uma vida diligente e bem conduzida para e por Deus. Adiciona lmente, em todo o mundo cristão o humano era visto por meio de um
tipo de igualitarismo, para o qual todos são ir mãos e devem se ajudar mutuamente, para não
mencionar ainda a pressão exercida pelo clérigo contra a usura – algo decerto bem distante do
tipo de mentalidade competitiva e acumulativa tipicamente capitalistas. O problema para o
protestante era aplacar a dúvida sobre a salvação, e não o trabalho em si.
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O sujeito do trabalho

O valor do trabalho na modernidade, particularmente com a ascensão da sociedade industrial,
distancia-se do valor que lhe era atribuído nas tradições anteriores. Ele se torna, como vimos
por meio de autores como Weber, Marx e Durkheim, um problema moral, filosófico e contratual, respectivamente. Torna-se também um problema ideológico, como demonstram autores
como Smiles e Saint-Simon. A ideologia do trabalho, neste último caso, significa que as condições práticas nas quais a sociedade industrial submeteu o trabalho exigiam um novo posicionamento em relação ao seu valor e à sua finalidade. A ideologia, ao insistir na importância
em se trabalhar, oferecia motivos ou razões para o comprometimento com a empresa, com o
sistema de divisão e racionalização do trabalho satisfazendo assim os novos padrões de produtividade e desempenho esperados.
Sujeito do trabalho nos parece traduzir bem a mudança de mentalidade em relação ao
valor do trabalho. Refere-se a uma organização da subjetividade em torno do trabalho e suas
instituições. Marx contribuiu decisivamente para descrever o sujeito como entidade que poderia se construir e manifestar mediante o trabalho. E Durkheim viu neste último a oportunidade
para fundar um novo pacto ou contrato social tendo em vista que o trabalho permitia o estabelecimento da solidariedade e a institucionalização de novas relações sociais. Para completar o
quadro, Weber demonstrou com maestria como o conceito religioso de vocação tornou-se
secularizado na idéia de profissão, estimulando o engajamento com o trabalho e favorecendo
a acumulação de capital.
Para encerrar este capítulo, acrescentamos dois outros aspectos à questão da importância do trabalho na sociedade industrial. Primeiro, para o trabalho tornar-se importante econômica e moralmente foi preciso que as instituições agissem de modo coerente. A história de
fato parece rica em exemplos disso: os partidos trabalhistas que surgiram ao longo do século
dezenove e suas reivindicações ligadas ao universo do emprego; a insistência das instituições
educacionais para formar indivíduos aptos ao trabalho, com treinamento e inculcação sobre o
valor de uma vida profissional diligente e disciplinada; as empresas e suas doutrinas sobre o
valor do trabalho, tais como as ilustradas pelo paternalismo e por homens como Saint-Simon;
a Igreja e seu discur so sobre a dignidade do trabalho dentro de sua concepção de pessoa; e o
Estado com suas políticas assistencialistas e a preocupação em assegurar renda e inserção
social da classe trabalhadora. O enquadre para todas essas representações institucionais da
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ontologia do trabalho era o projeto de uma sociedade burguesa na qual cada um, individualizado e responsável, poderia construir sua própria vida e contribuir para o progresso da nação.
Assim, o sujeito do trabalho tem uma contra-partida institucional concreta. Mas tem
também uma contra-partida filosófica. Aqui acrescentamos nossa segunda observação sobre o
trabalho na sociedade industrial. Dizer que ele possui uma fundamentação filosófica significa
que a subjetividade se constitui no contexto do projeto da metafísica da subjetividade, tal como analisada no Capítulo 2. É uma subjetividade que necessita de fundamentos para sua existência, que necessita de um referente final em que se basear e de um discurso conve rgente. Ao
longo da história do pensamento ocidental o sujeito já foi definido a partir da razão, como por
Descartes; a partir da sensibilidade, como por autores como Rousseau e o movimento romântico; a partir da capacidade crítica, como para Kant; a partir do inconsciente, como para Freud;
e também pela referência ao trabalho.
A metafísica da subjetividade pressupõe que a identidade, quer dizer, a descrição que
damos de nós próprios, é efetuada com segurança desde que amparada em algum fundamento,
em algo que não varie, em algo que subjaza (sujeito = sub jectum = o que subjaz). A individualidade se constitui por referência ao sujeito e às verdades que ele afirma serem as representações exatas da realidade. O vocabulário do sujeito oferece uma metanarrativa dentro da qual
os indivíduos encontram sentido e organizam suas experiências. Um exemplo: na sociedade
industrial, quando a narratividade do trabalho estava alinhada com a prática das instituições,
os indivíduos podiam conceber sua ident idade (ou narrativas identitárias ontológicas) a partir
da profissão que exercesse, da empresa em que trabalhasse e das associações de classe que
tinham o trabalho como eixo. O “bom sujeito” era então aquele que trabalhava duro, que pensava nas próximas gerações e que era ativo no sentido de conceber-se como produtor.
No próximo capítulo analisaremos como a ontologia do trabalho foi sendo desmontada
a partir da segunda metade do século vinte. Chamamos de “desmontagem” à crítica das bases
econômica, moral, filosófica, ideológica e contratual do trabalho. Os autores discutidos naquele capítulo convergem em termos da desconfiança que nutrem em relação à centralidade
objetiva e subjetiva do trabalho na sociedade dita pós- industrial. O fim ou crise dos empregos;
o questionamento ao conceito de alienação; a mudança na hierarquia de valores sociais, com
especial ênfase ao consumo e às que stões culturais; a emergência do capital humano e social
que não depende para sua existência do reporte às relações clássicas entre capital-trabalho; os
movimentos de neo- individualização; a crise da idéia filosófica, metafísica, de sujeito como
fundamentado em um único referente; são alguns exemplos de argumentos usados para balizar a crítica à centralidade do trabalho, vale dizer, à ontologia do trabalho.
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Capítulo 5
Percursos da ontologia do trabalho no século vinte
(Ou sobre a desmontagem da ontologia moderna do trabalho)

No capítulo anterior identificamos os fundamentos da ontologia do trabalho. Toda a discussão
esteve direcionada para mostrar que o trabalho se tornou uma questão central do ponto de
vista econômico, moral e filosófico. Econômico porque, diferentemente do modo como as
sociedades se organizavam no mundo antigo e medieval, em que o trabalho era regulado pelas
necessidades sociais, no mundo moderno ele passou a ser regulado por princípios econômicos.
Moral, porque um novo conjunto de regras de comportamento passou a ser fundamentado por
meio dele, servindo ainda como meio de regulação das condutas dos indivíduos em relação a
valores sociais e de classe. Filosófico, porque o trabalho tornou-se uma categoria-chave na
definição da subjetividade humana, um meio pelo qual esta poderia expressar-se e pela qual as
experiências individuais poderiam ser organizadas.
Neste capítulo nosso objetivo é discutir como a ontologia do trabalho foi desmo ntada a
partir da segunda metade do século vinte. Usamos o termo “desmontagem” para nos referirmos às mudanças no sentido e no valor social do trabalho nas sociedades ditas pós- industriais.
Nestas, o trabalho é revisto, não só em sua dimensão objetiva, de emprego, fonte do valor
econômico e organização social, como também em sua dimensão subjetiva. Nesta última, o
que está em jogo é o valor e o sentido do trabalho na constituição da identidade, ou seja, a
conexão entre trabalho e as descrições que, por meio dele, os indivíduos dão de si mesmos.
Acreditamos que a ontologia do trabalho, na qualidade de uma metanarrativa pública
sobre o valor e o sentido do trabalho na vida humana, oferecia uma oportunidade melhor para
o estabelecimento de uma relação forte entre o trabalho e a identidade. Quer dizer, sob sua
influência, os indivíduos poderiam tender a se conceber muito mais pela ótica do que faziam
(seu trabalho) do que por outras possibilidades de se descreverem. Quando de sua desmontagem, a mesma associação, que no século passado poderia ser mais robusta, agora pode estar
sujeita à ambigüidade. Em outras palavras, o efeito principal da desmontagem do elo entre
trabalho- identidade é a disponibilização de novas possibilidades para os indivíduos se descre-
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verem ou construírem suas identidades. É exatamente esse o argumento que procuraremos
discutir neste capítulo.
Em específico, tomaremos como referência os quatro principais fundamentos da ontologia do trabalho, tal como apresentados no capítulo anterior. Organizamos a literatura recente
sobre o trabalho em torno do que chamamos de “linhas” de desmontagem da ontologia do
trabalho. Como perceberá o leitor, em cada uma dessas linhas seus autores estão envolvidos
com uma das dimensões daquela ontologia. A primeira refere-se à linha da crise do trabalho
enquanto fonte do valor econômico; a segunda, a linha que discute a crise da ética tradicional
do trabalho; a terceira linha discute os problemas envolvidos com a questão do sentido do
trabalho na definição do indivíduo e da identidade; e a quarta linha analisa o esgarçamento do
trabalho enquanto contrato social.

A linha da crise do valor-trabalho
No Capítulo 4 vimos que a concepção de trabalho presente em obras como O capital e as
Grundrisse pode ser compreendid a no âmbito da análise de Karl Marx sobre a produção capitalista. Portanto, é o trabalho assalariado, submetido a situações históricas e sociais precisas,
que está em evidência nessas duas obras. A concepção de trabalho como um dado antropológico, bem como sua elevação à categoria ontológica-chave, aparece no “primeiro Marx”, ou
seja, em obras anteriores àquelas duas, como nos Manuscritos econômico-filosóficos (1844) e
na Ideologia alemã (1845). Para Spurk (2005), por exemplo, a visão essencialista do trabalho
desaparece progressivamente na obra de Marx, embora aquele autor admita que o trabalho
tenha, mesmo em O capital e nas Grundrisse, ocupado lugar destacado como conceito analítico.
Consideramos importante discutir, no capítulo anterior, a concepção econômicopolítica do trabalho em Marx porque recentemente vários autores têm questionado precisamente o postulado marxiano de que o trabalho abstrato é a fonte da acumulação e reprodução
do capital. André Gorz, por exemplo, defende que há uma crise com o conceito tradicional de
valor. De acordo com esse autor, a principal força produtiva não é mais o trabalho, mas o conhecimento. Adicionalmente, o valor de troca das mercadorias não seria mais determinado
pela quantidade de trabalho social total que elas contêm, mas principalmente pelo seu conteúdo de conhecimento, informações e inteligência gerais. Assim se expressa Gorz, “É esta última [a inteligência geral], e não mais o trabalho social abstrato mensurável segundo um único
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padrão, que se torna a principal substância social comum a todas as mercadorias. É ela que se
torna a principal fonte de valor e de lucro, e assim, segundo vários autores, a princ ipal forma
do trabalho e do capital” (2005, p. 29).
André Gorz discute as mudanças na teoria do valor-trabalho a partir da idéia de capital
humano, capital social ou de capital imaterial, a qual teria aparecido junto com a ampla disseminação do conhecimento como a principal força produtiva na pós-modernidade. Gorz enfatiza que o “compone nte comportamental” e a motivação, e não mais o tempo do trabalho,
são os fatores que hoje determinariam a criação do valor. Quanto ao trabalho, hoje este seria
de natureza “imaterial: “O trabalho abstrato simples, que, desde Adam Smith, era considerado
como a fonte do valor, é agora substituído por trabalho complexo. O trabalho de produção
material, mensurável em unidades de produtos por unidades de tempo, é substituído por trabalho dito imaterial, ao qual os padrões clássicos de medida não mais podem se aplicar (2005, p.
15).
Argumento semelhante também pode ser encontrado nos textos de Antonio Negri e
Maurizio Lazzarato reunidos sob o título de Trabalho imaterial (Negri & Lazzarato, 2001).
Da mesma forma que André Gorz, estes últimos autores partem igualmente da teoria do valortrabalho de Marx para defender tese de que o “saber social geral” tornou-se hoje o ator fundamental do processo social de produção. Seguindo as palavras de Marx das Grundrisse, Negri e Lazzarato apontam que o trabalho imaterial não se reproduz na forma de exp loração (capital-trabalho), mas na forma de produção de subjetividade. Não seria o tempo de trabalho,
nem tampouco o trabalho imediato executado pelo homem, os responsáveis pela criação da
riqueza, mas o estado geral da ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação desta
ciência à produção. Nas palavras de Negri e Lazzarato, “A categoria clássica de trabalho se
demonstra absolutamente insuficiente para dar conta da atividade do trabalho imaterial. Dentro desta atividade, é sempre mais difícil distinguir o tempo de trabalho do tempo da produção
ou do tempo livre. Encontramo-nos em tempo de vida global, na qual é quase impossível distinguir entre o tempo produtivo e o tempo de lazer” (2001, p. 30).
André Gorz, Antonio Negri e Maurizio Lazzarato são apenas um recorte no amplo
conjunto de autores que vêm discutindo as mudanças atuais no mundo do trabalho a partir da
teoria do valor-trabalho. Esses autores combinam uma análise econômica e social do trabalho
na atualidade considerando seu esgotamento como fundamento da riqueza. Nesta tradição,
discute-se a emergência de uma nova forma de produção de “subjetividade” quando o valor
não depende mais exclusivamente da exploração direta do corpo do trabalhador, mas se origi-
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na cada vez mais do processo mesmo em que os sujeitos sociais são constituídos nas relações
produtivas.
O próprio Marx, nas Grundrisse, já havia antecipado várias das análises recentes sobre
as mutações do trabalho que acompanharam o desenvolvimento das forças produtivas. Gorz,
Neri e Lazzarato fazem menção freqüente àquela obra, de modo que suas próprias análises são
um tipo de diálogo ou de releitura das intuições marxianas lá apresentadas. Especificamente,
duas destas intuições são marcantes: primeira, de que a produção não produz somente um
objeto para seu sujeito, mas também um sujeito para seu objeto. Neste ponto Negri e Lazzarato não são absolutamente inovadores. Segunda intuição, de que o “tempo liberado do trabalho”, paradoxalmente, torna-se novo território de apropriação pelo capital. Como resultado, o
capitalismo não se identificaria mais com um regime particular de produção, a empresa, nem
com um tipo específico de trabalho assalariado, o trabalho operário: ele se “externaliza” ao
campo estritamente econômico. Vejamos estas intuições recorrendo diretamente à obra mencionada de Marx, uma obra ainda atual e oportuna ao tipo de discussão que estamos fazendo
nesta seção sobre as mutações na centralidade do trabalho abstrato como origem do valor.

Sujeitos da produção, produção de sujeitos

Há uma passagem nas Grundrisse (1971 [1857]) que convém citar na íntegra, apesar de extensa, porque ela parece ser ponto de partida não só para Gorz, Negri e Lazzarato como também para outros autores envolvidos na análise da teoria do valor-trabalho e dos destinos da
alienação do trabalho no curso do desenvolvimento das forças produtivas na pós- modernidade.

“O próprio capital é a contradição em processo, no sentido de que ele pressiona a redução do tempo de trabalho a um mínimo, enquanto de outro lado põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Ele diminui, portanto, o tempo de trabalho na forma de tempo de trabalho necessário para incrementá- lo na forma de tempo
de trabalho supérfluo; fazendo, portanto, do tempo de trabalho supérfluo – e crescentemente – a condição de vida e de morte daquele necessário. De um lado, então, ele
evoca todos os poderes da ciência e da natureza, como os das condições e relações
sociais, a fim de tornar a criação de riqueza independente (relativamente) do tempo
de trabalho empregado nela. De outro lado, ele deseja usar o tempo de trabalho como
o padrão de medida das forças sociais gigantescas assim criadas, e confiná- las dentro
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dos limites necessários para manter como valor os valores já criados. A verdadeira riqueza de uma nação é quando o dia de trabalho é de 6 em vez de 12 horas. A riqueza
não se efetua sobre o tempo de trabalho excedente (riqueza real), mas antes sobre o
tempo disponível, fora daquele necessário à produção direta, para cada indivíduo e
para a sociedade como um todo. A natureza não constrói máquinas, locomotivas, estradas de ferro, telégrafos elétricos etc. Estes são produtos da indústria humana; materiais naturais transformados em órgãos da vontade humana sobre a natureza, ou da
participação humana na natureza. Eles são órgãos do cérebro humano criados pelas
mãos humanas; o poder do conhecimento objetivizado. O desenvolvimento do capital
fixo indica a que extensão o conhecimento social geral se tornou uma força direta da
produção e a que extensão, portanto, as condições do processo da própria vida social
têm se submetido ao controle da intelectualidade de massa [general intellect] e sido
transformadas de acordo com ela. [Ele indica] a que extensão os poderes da produção
social tem sido produzidos, não somente na forma de conhecimento, mas também como órgãos imediatos da prática social, ou do processo de vida real” (pp. 284-285 –
grifos meus).

Nessa passagem Marx está dizendo que, à medida que as forças produtivas tornam-se
cada vez mais propulsionadas pelo conhecimento científico e pela tecnologia, mais reduzida é
a parte do trabalho vivo no processo de produção. Paradoxalmente, o valor do produto já não
é baseado no tempo-trabalho (abstrato), mas no não-trabalho (tempo livre, tempo subjetivo).
Agora, existe um novo fator decisivo para a produção: “o conhecimento social geral”. Ou seja,
o conhecimento torna-se mais e mais objetivizado nas máquinas, codificado nelas, colocando
o trabalhador do lado do processo de produção, reduzindo-o a “capital fixo”, em vez de o tratar como seu ator-chefe (Applebaum, 1992, p. 447). Nessa linha, já em Marx encontramos
uma previsão das transformações das forças produtivas que desarticulariam o tempo-trabalho
como pilar da geração do valor e da riqueza. No entanto, é possível também uma outra interpretação desta passagem, uma que o trabalho assume um valor ontológico ao mesmo tempo
em que seu papel como gerador de valor econômico é empobrecido.
De fato, há uma dupla apresentação do trabalho nessa passagem das Grundrisse: de
um lado, é trabalho produtivo, fonte da geração do valor – em suma, é trabalho abstrato apropriado pelo capital, ou trabalho instrumental. De outro, quando Marx destaca a separação entre tempo de trabalho (como tempo da necessidade) e tempo liberado do trabalho (como tempo livre e da liberdade), ou entre trabalho que cria valor e trabalho autônomo em relação a um
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fim, “o trabalho é concebido como trabalho que emancipa, que produz um acréscimo de ser”
(Negri e Lazzarato, 2001, p. 89). Volta a ser trabalho na matriz ética do artesão (versão renascentista). Na primeira definição de trabalho é sua dimensão econômica que está, por assim
dizer, em evidência; na sua segunda, é sua força ontológica, criativa, que se sobressai, quer
dizer, sua natureza de ação, de agir. Essa força ontológica surge do “trabalho vivo” que, antes
de produzir mercadorias, produz relações políticas. Trabalho e ação, nesse sentido, não se
separam – o trabalho vivo é “força” capaz de se auto-determinar contra a sua objetivação nas
relações de produção.
Na interpretação de Negri e Lazzarato (2001), o conceito de trabalho é malcompreendido em Marx, pois é associado exclusivamente a uma atividade instrumental. No
entanto, destacam esses autores, a força de trabalho é capaz, ao mesmo tempo, de agir (ação)
e de funcionar (instrumento). Dizem eles: “O que em Marx é sempre dado como fortemente
conexo (o ‘trabalho’ como ‘trabalho vivo’, cooperação, ato criativo – de cujos elementos subjetivos são parte integrante – e o ‘trabalho’ como subordinado à lógica da valorização, do comando, da exploração, da capacidade de criação e dos seus elementos subjetivos) depende,
enfim, de duas lógicas diferentes” (p. 77 – grifos meus). O não reconhecimento dessas lógicas
diferentes reduz o trabalho à sua dimensão estritamente instrumental, deslocando a discussão
sobre a produção de subjetividades para fora do campo econômico – como, na visão de Negri
e Lazzarato, o fazem Hanah Arendt e Habermas, que defendem que o trabalho em Marx (ou o
trabalho em geral) não pode fundar qualquer ética porque é atividade eminentemente instrumental, mecânica, técnica, e não comunicacional, expressiva ou lingüística.
Conseqüentemente, continuam Negri e Lazzarato, a crítica perde sua força de compreender como o capital está se apropriando da nova dinâmica de produção de sujeitos. Em vez
disso, esses autores defendem que, para compreendermos as mutações do trabalho na atualidade, é válido usar a chave dada pelo próprio Marx em sua concepção de trabalho em seu
aspecto duplamente objetivo (fonte do valor) e subjetivo (força ontológica, criativa). Adicionalmente, se atentarmos para um trecho da passagem anteriormente citada no qual Marx comenta que a riqueza não se efetua sobre o trabalho excedente (mais-valia do trabalho abstrato),
mas sobre o tempo disponível fora das relações estritamente produtivas, veremos que é o tempo liberado do trabalho, as atividades culturais, relacionais, informacionais, cognitivas etc.,
que se tornam os “objetos” e os “sujeitos” das novas relações de produção. Marx, já em 1857,
anteviu a ruptura decisiva no conceito de capital, e, por conseguinte, no de trabalho: capital
para capital social, capital humano; trabalho para trabalho imaterial, tempo-total, produção de
si. Vejamos como isso intervém sobre a ontologia do trabalho.
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Ontologia e trabalho imaterial
(o trabalho como produção de si)

O trabalho continuaria a ser uma base ontológica para a definição do sujeito num momento
em que a “intelectualidade de massa” o tem progressivamente substituído? De fa to, quando o
modelo hegemônico de produção toma a forma de intelectualidade de massa, o processo de
subjetivação não tem necessidade de passar pela relação com o capital (pelas relações de trabalho strictu sensu). Tal sujeito torna-se autônomo em relação a este último, ao mesmo tempo
em que é apropriado por ele em novos circuitos de geração de valor. No entanto, do modo
como Marx coloca a intelectualidade de massa em passagens como a que citamos na seção
anterior, ele deixa pistas para que supostamente continuemos a encontrar no trabalho uma
força ontoló gica – ele é “indeterminação capaz de toda determinação”, força criativa, ética do
artesão que se constrói por si mesmo. O “não-trabalho” torna-se uma das principais fontes da
produção de riqueza na atualidade: tempo livre, tempo autônomo usado pelo sujeito para se
auto-determinar e, nesse mesmo movimento, produzir valor.
Podemos então dizer que, apesar (ou devido a) dessa transformação, o trabalho preserva sua força ontológica nas condições do capitalismo atual, em que impera a intelectualidade
de massa, só que num sentido bastante preciso: “tudo é trabalho” – tudo gera valor, desde uma
amizade até um esporte que o indivíduo pratique; tudo isso compõe seu “capital humano”.
Quer dizer, o trabalho não é mais, apenas, trabalho em uma empresa (com sua divisão, formalização etc.), ou então trabalho de um operário, mas trabalho como sendo o ato mesmo de
engendrar o sujeito num tempo de vida total (Gorz, 2005; Negri & Lazzarato, 2001). A visão
de Marx nas Grundrisse era de certo modo positiva embora não deixasse também de ser paradoxal: na medida em que a tecnologia diminui o “trabalho morto”, aumenta o tempo livre de
não-trabalho, o qual pode ser usufruído pelo próprio indivíduo em atividades autorealizadoras, como aquelas ligadas à arte, cultura, literatura etc. No tempo de não-trabalho o
“ser” poderia enfim surgir, livre que estaria do jugo da necessidade de ter de trabalhar (trabalho abstrato). Novamente aqui vemos a influência, em Marx, da “ética do artesão” (visão renascentista de trabalho).
Paradoxalmente, porém, esse mesmo tempo de não-trabalho torna-se, de volta, capital
e, por sua vez, origem do valor. Seria pela natureza criativa, indeterminada e livre do trabalho
vivo que o sujeito poderia opor-se à determinação do capital, superá- lo ou revolucioná- lo.
Mas o capital se infiltra radicalmente aí nesse mesmo núcleo “criativo”, ontológico, apropri147

ando-se do próprio ato de subjetivação. O trabalho torna-se, ele mesmo, uma nova forma de
capital – à qual recentemente foi dado nomes como de “capital social”, “capital cognitivo”,
“capital imaterial” e outras expressões similares que realçam o aspecto soft do trabalho. Nesse
sentido, a ontologia não tem aqui um sentido estrito ligado ao trabalho assalariado, ao emprego, à sua “nobreza” ou dignidade (ética) social, mas à própria produção do sujeito: eu me conheço, me construo e “sou” à medida que faço o que faço, que me atualizo no que faço, em
meu trabalho. O capitalismo, que havia quebrado o elo entre obra e criador ao impor um ritmo de trabalho, uma divisão e racionalização ao trabalhador, admite novamente hoje esse elo
e dele extrai valor econômico.
Filósofos como Deleuze e Foucault desenvolveram uma leitura da general intellect de
Marx propondo que há uma produção autônoma da subjetividade e do indivíduo no capitalismo avançado. A subjetividade, para estes autores como para Marx, ao se tornar um elemento
de indeterminação absoluta, torna-se, por conseguinte, um elemento de potencialidade absoluta. O detalhe, por sina l deveras importante, é que Marx mantém a centralidade do trabalho
como força ontológica dentro da relação de capital, como ação e atividade, ao mesmo tempo
de subjugação (relação objetivada) e de criação (relação subjetiva, criativa, política e comunicativa).
É em torno dessas intuições marxianas que podemos situar autores como Gorz (2005),
Negri e Lazzarato (2001). O que eles argumentam é que o processo de subjetivação não precisa passar pela organização tradicional do trabalho para impor sua força: ele nasce de forma
relativamente autônoma, nos contatos sociais, na cultura, no tempo livre etc., e é a partir desta autonomia que estabelece sua relação com o capital, ou então a ele se subordina. Vivemos
na atualidade, diz- nos esses mesmos autores, uma experiência de “capitalismo total” ou de
“trabalho imaterial”. É daí que afirmam que o trabalho (imaterial) é agora, fundamentalmente,
produção de si: a geração de riqueza depende da produção do próprio sujeito, de seu “capital
humano” – o saber do indivíduo conta mais do que o tempo da máquina. É nas atividades “fora do trabalho” que o trabalhador obtém a experiência e os recursos, pessoais e sociais, necessários para gerar a riqueza. O ponto é que, ao transformar-se em trabalho imaterial, este dissemina a idéia de que quem está fora do mercado de trabalho (fora de uma relação de trabalho,
qualquer que seja), não tem valor. A ontologia continua seu caminho mesmo quando o trabalho em sentido estrito (trabalho abstrato, assalariado) está em crise.
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Crítica “discursiva” à ontologia do trabalho

A idéia de uma mudança de “sujeitos da produção” para “produção de sujeitos” nas atuais
condições do capitalismo pós-moderno encontra eco nos estudos do sociólogo inglês Paul du
Gay, especificamente em Consumption and identity at work (Gay, 1996). Ele é um dos autores que mais diretamente se envolveu com uma crítica à idéia de ontologia ou essência do
trabalho. Mesmo que não o possamos incluir como um autor pós- marxista, como o são Gorz,
Negri e Lazzarato, ele traz algumas intuições importantes sobre as transformações no valor do
trabalho que convergem para conclusões parecidas com as quais finalizamos a seção anterior.
Gay é um autor pós-virada lingüística, ou seja, adota referenciais da análise de discurso para
entender os fenômenos que estuda. Em particular, usa as teorias de Michael Foucault acerca
da produção de subjetividade e as extrapola para identificar que, no atual estágio do capitalismo, há uma contínua apropriação desta mesma subjetividade pelas forças econômicas. Nesse sentido, consideramos importante acrescentar nessa seção alguns dos insights de Gay sobre
a ontologia do trabalho em um momento em que a centralidade econômica deste é posta em
dúvida (ou seja, sua dimensão constitutiva do valor).
O principal ponto da discussão de Gay é que o trabalho, ao contrário de possuir apenas
uma dimensão instrumental, possui igualmente uma dimensão lingüística, discursiva. Nesse
ponto, ele retoma uma crítica à concepção de trabalho em Marx, discutida brevemente na seção anterior: de que, para aquele autor, não há mediação entre estrutura e sujeito, vale dizer,
não há espaço para a introdução da linguagem, da comunicação, na relação entre produção e
consciência. Negri e Lazzarato (2001), por exemplo, citam que uma crítica pertinente endereçada a esse aspecto da obra de Marx é de que este, mesmo tendo reconhecido a natureza duplamente objetiva e subjetiva do trabalho (trabalho morto e trabalho vivo), não avançou no
desenvolvimento desta segunda natureza, precisame nte a que retrata o trabalho como força
ontológica, independente e constitutiva. Quer dizer, Marx teria dedicado mais atenção à abordagem econômica do trabalho – como produtor de valor – e minimizado seu potencial de ação
indeterminada, como potência subversiva. Conforme dizem Negri e Lazzarato: “Esta relação
entre trabalho enquanto força ontológica e constitutiva do mundo e trabalho enquanto produtor de valor (que define a natureza dinâmica e antagonista do capital) é sempre sobredeterminada e fechada [em Marx] pelas regras do capitalismo” (p. 89).
Essa crítica ao suposto “subdesenvolvimento” da dimensão comunicacional, lingüística ou discursiva, no conceito de trabalho em Marx é de extrema importância para este estudo.
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Quando se analisa o conceito metaeconômico de produção em Marx, nota-se, prosseguem
Negri e Lazzarato (que retomam, na verdade, a tese de H. J. Krahl), uma subordinação da linguagem, da consciência, à estrutura, ao capital (em contraposição à suuperestrutura). Esvaziase, dessa forma, a linguagem de seu poder revolucionário, indeterminado, criativo. Esta seria
apenas um “reflexo”, uma representação, de relações concretas dadas no íntimo da relação de
produção, dos antagonismos da relação capital/trabalho. Entretanto, Gay, a partir de seus referenciais da análise de discurso de perspectiva pós-estruturalista, como também autores he rmenêuticos importantes, dos quais o mais interessante, do ponto de vista da crítica da redução
“instrumental” da linguagem nas relações de trabalho, é certamente Paul Ricoeur, criticam a
redução da subjetividade (da consciência, nos termos marxianos), à determinação pela hiperestrutura (ou por qualquer entidade não-lingüística). Como nos lembra Le Goff (1995), Ricoeur mostrou como a linguagem era reduzida a uma perspectiva eminentemente instrumental,
mecânica, do tipo meramente técnico, nas condições de produção no capitalismo – perdendo,
assim, sua condição constitutiva das relações sociais e da subjetividade.
Krahl, na leitura de Negri e Lazzarato, aponta que Marx parece ter uma visão de que
as abstrações (conceitos) são entidades separadas da vida “real” e, como tais, potencialmente
voltadas ao “velar” ou “ocultamento” de determinações concretas, do “mundo da vida”. Mas
Krahl, em nosso modo de ver inspirado em intuições pragmáticas, destaca que os conceitos,
eles próprios, podem ser vistos como estruturas, visto que eles organizam a vida social tanto
quanto o modo de produção – aliás, intuição muito semelhante às de Foucault quanto a isso. É
neste veio que autores como Gay (e outros inspirados nos referenciais pós-estruturalistas ou
pós-virada lingüística) reconhecem uma dimensão outra à linguagem, em perfeito tom pragmático: ela não é apenas um “reflexo” da divisão do trabalho, mas é, muito antes, constitutiva
da divisão do trabalho – ou mais: constitutiva do que é trabalho. Em termos marxianos, destacados por Krahl (apud Negri & Lazzarato), “A linguagem serve à constituição de formas de
consciência. É também um princípio da sociedade – como produto da consciência é distinto
do trabalho abstrato” (p. 87).
A função performática da linguagem – sua capacidade de fazer coisas, e não de refletilas meramente – é anterior ao aparecimento do capitalismo ele mesmo. O ponto que necessita
de esclarecimento, afirmam Negri e Lazzarato (2001), é como ela veio a ser apropriada no
capitalismo sob o modo de valor (econômico), isto é, sobre o modo da troca. Conforme dizem
aqueles autores (em um tom marxista): “No capitalismo o valor lingüístico funciona como o
valor: objetiva e totalitariza a atividade dos homens em uma formalização que tira toda atividade ética e estética da produção lingüística” (p. 87). Autores como Habermas (com sua “éti150

ca do agir comunicativo”) e Hanah Arendt (com o conceito de “ação”) criticam precisamente
a ausência de mediação (lingüística) no processo de constituição do sujeito em Marx e sua
definição supostamente instrumental do trabalho. Semelhantemente, Gay (1996) mostra que a
ontologia do trabalho não possui um sentido intrínseco, extra-lingüístico, dado pela natureza
humana ou então no jogo fechado e cerrado entre capital/trabalho – que o próprio Marx, ao
defender o valor ontológico do trabalho (vivo, não do abstrato), compromete-se com um vocabulário que, mesmo não inteiramente produzido por ele, ao menos pragmaticamente redescrito por ele (por exemplo, acompanhamos, nos Capítulos 3 e 4, as origens da ética criativarenascentista do trabalho que, em Marx, veio a se materializar no conceito de trabalho como
produtor de um “acréscimo de ser”). Isso faz com que Marx, em sua abordagem ao trabalho,
não a desenvolva senão dentro da relação de capital, este último sendo um tipo de “sujeito”
extra- lingüístico. E quanto ao trabalho, este se torna reflexo imediato da estrutura que o determina.
Inversamente, Gay (1996) coloca-se contra a intuição de que trabalho, trabalhador e
capital são entidades universais, dadas de modo objetivo e impermeáveis à linguagem ou ao
discurso. Em nossa leitura, sua tese reforça o que estamos buscando defender neste estudo:
que a ontologia do trabalho é uma invenção discursiva naturalizada em torno daqueles termos
essencialistas. Na medida em que o trabalho é uma entidade abstrata, não- lingüística, prossegue Gay, e na medida em que faz a mediação de todas as outras experiências sociais, despreza-se os jogos de força que vêm redescrevendo o sentido do trabalho e as novas dinâmicas de
produção de subjetividade compatíveis com as novas demandas do capitalismo. Além disso,
transformar o trabalho em categoria-chave implica em desprezar outras áreas importantes da
vida social, como a família, as discussões sobre gênero etc. que não necessariamente (se é que
de fato) precisam passar pelo circuito fechado, objetivo e “mais real” dado pelas relações entre capital e trabalho (ou força de trabalho). Mais do que refletir uma realidade anterior, a linguagem, o discurso, constroem o modo como as pessoas trabalham, entendem o que é trabalhar e discernem sobre o valor, o sentido, desse mesmo trabalho no tocante a constituição de
suas identidades.
A crítica “discursiva” ao trabalho, encontrada no estudo de Gay (1996), ampara-se tanto no pragmatismo, nos estudos sobre governabilidade empreendidos por Michael Foucault –
nos quais as atividades discursivas, com seu desenvolvimento de linguagens para justificar e
delinear formas de poder –, quanto nas perspectivas do interacionismo simbólico – para o qual
o discurso e a linguagem são atividades sociais em que se produz o “sentido”. Para Gay, o
trabalho não é a verdade última sobre quem somos; muito antes, ele é determinado por um
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discurso em particular, discurso esse que estipula não só seu valor como também estabelece
critérios normativos para sua realização e papel na definição da auto- identidade. O autor analisa o “discurso gerencial” e o modo como o trabalho é aí constituído mediante um processo
de “reforma” no qual são propostas novas imagens e mecanismos que têm como finalidade
alinhar o governo da empresa com os valores pessoais e expectativas sociais dos sujeitos.
Nesse processo de construção discursiva do trabalho e da identidade, destaca Gay,

“(...) as pessoas identificam a si mesmas e concebem seus interesses em termos dessas
novas palavras e imagens e formulam seus objetivos em relação a elas. Mudanças nas
formas de conceitualizar, documentar e agir sobre o mundo interno da organização de
negócios ativamente transformam o sentido e a realidade do trabalho. [...] essas novas
formas de relacionar os atributos e os sentimentos dos empregados individuais aos objetivos da organização para as quais eles trabalham são elementos centrais na ‘fabric ação de novas linguagens e técnicas para vincular o indivíduo à vida produtiva da sociedade’” (p. 53 – grifos meus ).

Nessa passagem fica claro que a construção do sentido do trabalho, bem como da identidade a ele associada, depende de interesses pragmáticos das organizações empresariais e do
discurso gerenc ialista que lhe está a serviço – esses interesses dizem respeito a uma “política
de identidade”: constrói-se a identidade como resposta às necessidades das próprias organizações. A “centralidade” do trabalho é uma construção discursiva destinada a vincular, de um
lado, a identidade, a cultura e os valores e, de outro, os interesses econômicos da empresa. Em
outras palavras, “a identidade do ‘trabalhador’ tem sido diferencialmente constituída nas práticas mutáveis do governo da vida econômica. ‘Trabalhadores’ e ‘gestores’ têm sido ‘construídos’ em diferentes modos – discursivamente re- imaginados e re-conceitualizados – em diferentes épocas por meio de seu posicionamento em uma variedade de discursos da reforma do
trabalho” (Gay, p. 55).
Como vimos no capítulo anterior, Max Weber havia estabelecido argumentos semelhantes ao investigar o modo como o ethos protestante havia servido de suporte para a redescrição do sujeito moral pelo novo sujeito econômico. Ocorre que, na ética protestante, o núcleo da descrição era o sentido secularizado de vocação; no discurso gerencialista, esse núcleo
é outro: trata-se do que Gay chama de culto à excelência, o desejo de tornar-se empreendedor
da própria vid a. No discurso gerencialista, afirma Gay, o trabalhador é representado como um
indivíduo em permanente busca de sentido para seu trabalho, bem como da própria auto152

realização por meio dele. “Organizações excelentes são aquelas que ‘constroem sentido para
as pessoas’ encorajando-as a acreditar que elas controlam seu próprio destino; que, independentemente da posição que ocupam na organização, sua contribuição é vital, não somente para
o sucesso da companhia para a qual trabalham, mas também para a empresa de suas próprias
vidas” (p. 60).
Quer dizer, a ontologia do trabalho, nessa perspectiva, faz parte de uma narrativa discursiva vo ltada à construção da conformidade das condutas a um tipo de governabilidade que
faz a fusão entre economia, subjetividade e políticas neo- liberais (em particular, o autor refere-se ao período de reformas do estado empreendida por governantes como Margareth Thatcher, para a qual o mote da transformação era o desenvolvimento de uma “cultura de empresa” em toda a sociedade inglesa). Prossegue Gay:

“No discurso da excelência, o trabalho é caracterizado não como uma obrigação dolorosa imposta sobre os indivíduos, nem como uma atividade realizada apenas por aquelas pessoas interessadas em satisfazer necessidades instrumentais. O trabalho é em si
mesmo um meio para a auto-realização, e o caminho para o lucro da empresa constitui
também um atalho para o auto-desenvolvimento e crescimento do próprio indivíduo.
[...] Em outras palavras, o sentido de quem uma pessoa julga ser é constituído e confirmado por meio de seu posicionamento em determinadas relações de poder” (p. 63).

Para Gay, o discurso da excelência consegue unir vocabulários aparentemente contraditórios, como o econômico e o psicológico. Tornar-se um trabalhador melhor equivale a tornar uma pessoa melhor, pois ambas as ambições partem de um mesmo princípio – empreender.
Valores como auto-realização, responsabilidade pessoal, propriedade de si mesmo e autogerenciamento exercem atração não apenas porque são psicologicamente fortes como construtores da individualidade em um contexto de individualismo exacerbado (ou de individualização, como veremos ainda neste Capítulo), mas porque são economicamente desejáveis.
Agir sobre si, uma tendência comum nas sociedades capitalistas ocidentais, equivale a
uma ação que, ao mesmo tempo, constitui o sujeito e gera valor econômico. Neste ponto, as
incursões teóricas de Gay não se distanciam muito das de Negri e Lazzarato, apresentadas
anteriormente: trabalhar não é mais uma atividade “externa” ao sujeito, como uma obrigação
imposta de fora (de um empregador, ou pela necessidade, por exemplo), mas uma ação que
auto-engendra o próprio sujeito. Essa forma de conceber o trabalho faz deste, conforme diz
Gay, “um elemento essencial no caminho da auto-realização e fornece o a priori que liga a
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vida do trabalho e a vida de não-trabalho” (p. 65). A ontologia do trabalho, vista aqui como
construção discursiva que busca soldar o vocabulário econômico e o psicológico (no passado,
este era representado pelo vocabulário moral), é uma forma de constituição da subjetividade
adaptada, pragmaticamente, aos novos tempos em que o econômico governa a quase totalidade da vida social e pessoal.

A linha da crise da ética do trabalho
“O evangelho do trabalho tem sido central à tradição histórica da América, à imagem
que ela faz de si mesma e às imagens que o resto do mundo tem dela. A crise e o declínio desse evangelho tem um amplo e profundo significado. De um lado, ouvimos,
por exemplo através das palavras de Wade Shortleff, que ‘a agressividade e o entus iasmo que marcavam as outras gerações estão desaparecendo, e em seu lugar encontramos a filosofia de que obter e manter um emprego não é um desafio, mas um mal
necessário. Quando o trabalho se torna apenas trabalho, uma atividade realizada apenas por razões de subsistência, o espírito que inflamou nossa nação a chegar em sua
grandeza atual já desapareceu. Uma apatia ameaçadora oculta o descontentamento e a
impaciência do homem de negócios de amanhã’.

Para compreender o significado desse evangelho e seu declínio, precisamos compreender o próprio espírito da América do século XX. Que a ética tradicional do trabalho
dos empreendedores das velhas classes médias não tem mais uma influência profunda
sobre as pessoas da nova sociedade é uma das mais cruciais implicações psicológicas
do declínio estrutural das velhas classes médias. A nova classe média, a despeito da origem de muitos dos membros das antigas classes médias, nunca foi profundamente
envolvida com a ética do trabalho dos antigos e, nesse sentido, foi, desde sua origem,
não-burguesa em mentalidade” (Mills, 1956, pp. 219-220).

Em sua obra clássica, White Collar (1956), da qual o fragmento acima foi extraído, o sociólogo norte-americano Wrigth Mills registrava a emergência e temperatura da então nova classe
média norte-americana que ficou conhecida como a dos white collars. A emergência desta
classe, na brilhante caracterização de Mills, era decorrente de um fenômeno sem precedentes
na história daquele país: a regressão da base de pequenos proprietários que compunham a
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matriz da economia e do capitalismo norte-americanos no século dezenove. Mais importante,
para nossos propósitos, é que a classe dos white collars nasce sem ter tido contato com o “evangelho” tradicional do trabalho, vale dizer, com a ética protestante do trabalho.
Talvez seja em parte por isso, diagnostica Mills, que para esta nova classe o trabalho
seja desprovido do sentido intrínseco que teve para as anteriores. Na prática, sua apatia em
relação àquele pode ser observada no esforço contínuo dos departamentos de pessoal das empresas (e das várias “reformas” do trabalho) para criar uma boa disposição de espírito nos
empregados a fim de fazê-los se dedicar a seu trabalho e à própria organização. Adiciona lmente, realça o autor, quando a ética tradicional do trabalho esmaece, a satisfação pessoal que
a ela estava associada terá de ser encontrada em outras esferas da vida que não na do trabalho.
Desse modo, observa Mills, este último começa a se desconectar do restante da vida e se torna
uma atividade instrumental, realizada numa empresa por determinados propósitos, como o de
receber um salário, por exemplo. Vida e trabalho correm novamente por caminhos independentes, deixando um problema sério a ser resolvido pelos administradores: o de como gerar o
comprometimento, que cimento colocar no lugar da ética protestante.
Contudo, é importante mencionar que Mills não atribui a diminuição da importância
do trabalho apenas à falência ideológica da ética protestante. O autor demonstra que o declínio desta ética depende também das transformações estruturais pelas quais passaram os Estados Unidos no final do século dezenove e início do vinte, transformações que dizem basicamente respeito à mudança na composição fundiária daquele país.
A antiga classe média, substituída pelos white collars, era formada por pequenos agr icultores independentes e pequenos homens de negócio. A característica comum de ambos era
o fato de serem donos de seu próprio meio de subsistência (a terra, a pequena empresa). Havia
sido essa sociedade de pequenos empresários a criadora das aspirações e mitos da classe média norte-americana, como a de construir uma sociedade de homens livres e independentes,
que competiriam com base em regras meritocráticas e que zelariam pela formação de um caráter diligente e pelo valor atribuído ao trabalho árduo e contínuo. Mais importante, para essa
classe tradicional a propriedade era o local e o instrumento de aplicação do trabalho: o status
dependia da extensão e do estado dessa propriedade e não, como veio a ocorrer mais tarde, de
um emprego numa empresa. Havia, nessa configuração, uma coincidência entre trabalho e
propriedade e que era a base da liberdade do homem. A perda dessa configuração resultou, no
diagnóstico de Mills, uma modificação no plano de vida dos indivíduos e no ritmo psicológico
desse plano.
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A principal conseqüência da transformação econômica na estrutura de propriedade dos
Estados Unidos foi a conversão da sociedade, ou de grande parte dela, em uma sociedade de
empresa. Os antigos proprietários perderam suas posses e, em compensação, tinham de passar
a trabalhar para uma grande corporação – que cresciam na época. As condições materiais os
impediam dorava nte de conduzir uma vida autônoma, fazendo-os depender cada vez mais de
fontes externas de prestígio social. A passagem da propriedade para a não-propriedade ma rcou não só a dependência da nova classe em relação aos empregadores, mas também a falência material da ética protestante tradicional. Há um deslocamento da propriedade para a ocupação e, simultaneamente, a necessidade de se criar uma nova moral compatível com essa
estrutura produtiva, cada vez mais orientada para os serviços e para o consumo.
Para Mills, alguns dos principais componentes desta nova moral era o conformismo, a
passividade, a docilidade e o sonho de “conquistar o primeiro emprego” ou de manter o atual.
Aos poucos, constituía-se uma nova elite de gestores, profissionais liberais e técnicos devotados à grande empresa ou então de algum modo orbitando em torno dela. A empresa, e suas
necessidades, começam a ditar as prioridades, os valores e as imagens ideais da nova subjetividade da classe média. E ancorada em uma dupla raiz: na dependência econômica dos ind ivíduos e, mais revelador, em sua dependência psíquica e social. Como resultado dessa assalarização da sociedade, uma nova ideologia, uma nova imagem, em suma, uma nova moral,
estaria, pouco a pouco, substituindo o espírito empreendedor dos primeiros norte-americanos.
Aqui o trabalho perde seu valor intrínseco e se torna um meio para a conquista de outras coisas, tais como de status. Dirá Mills (1956) a respeito do trabalho:

“O trabalho é completamente separado do resto da vida, especialmente das esferas do
entretenimento consciente; contudo, a maioria dos homens e muitas mulheres precisam trabalhar. Assim, o trabalho é um meio desagradável de atingir um fim posterior,
situado em alguma parte do domínio do lazer. A necessidade de trabalhar e a alienação
castigam o homem, e quanto mais elas fazem isso, maior é a necessidade de encontrar
um alívio nos saltos ou nos modelos imaginários disponíveis no lazer. Este contém todas as boas coisas e todos os objetivos sonhados e ativamente perseguidos. (...) Cada
dia o homem vende pequenos pedaços de si mesmo a fim de tentar comprá- los de vo lta à noite e aos fins de semanas com a moeda da ‘diversão’. Com entretenimento, amor,
filmes, intimidade, eles se elevam novamente a alguma espécie de todo novamente, e
então tornam-se homens diferentes. Portanto, o ciclo do trabalho e do lazer dá origem
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a duas imagens muito diferentes de self : a imagem cotidiana, baseada no trabalho, e a
imagem de fim-de-semana, baseada no lazer” (p. 237).

Essa passagem é uma constatação de que a ontologia do trabalho, seu sentido intríns eco e superior dado pela ética tradicional do trabalho é desbancada em benefício do entretenimento, do lazer. O trabalho já não parece ser aqui um valor em si, como havia sido, por exemplo, na ética do artesão renascentista – que Mills retoma para comprovar sua tese –, mas
uma espécie de “mal necessário” que deve ser cumprido para se obter o rendimento necessário ao consumo. Mills afirma que a antiga ética do trabalho foi substituída pela ética do lazer,
e que aquele passou a ser julgado de acordo com este.

O homem-organização

No mesmo ano em que houve a publicação do White Collars, de Mills, outra obra tornou-se
clássica no que concerne ao estudo das transformações na ética do trabalho diante das novas
demandas da sociedade industrial. Trata-se do livro The Organization Man, de William
Whyte (1956). Nele, o autor discute tese semelhante à de Mills, de que o espírito empreendedor que inspirou os momentos épicos do capitalismo estava sendo substituído por um humor
conservador, materializado na busca pelo emprego. Os jovens de então preferiam compartilhar a premissa de que os objetivos da organização eram os mesmos que os seus – do mesmo
modo que a sua moral se confundia com a da organização. Esta última, para Whyte, ocupava
então a vaga deixada em aberto pela ética tradicional. Whyte denuncia, na verdade, a diluição
do indivíduo no grupo, no âmbito do que denomina de “ética social” emergente.
A ética social celebra o trabalho em grupo e a crença de que as coisas devem ser feitas
coletivamente, em no me e pela organização, e não pelo indivíduo. Nesse sentido, essa ética
descrita por Whyte é quase um contra-ponto exato ao ideal do self-made-man que inspirou o
capitalismo norte-americano em seus momentos mais vigorosos no século dezoito e dezenove.
O indivíduo que se faz por si mesmo, o empreendedor, é uma figura que assume riscos e age
em nome próprio – algo muito diferente da nova geração, formada nos anos cinqüenta (período analisado por Whyte), cujo ideal era assumir cargos de destaque nas organizações e a elas
servir em troca de um emprego. Conforme analisa Whyte, a ética social, inspirando os jovens
a elevar os interesses do grupo sobre os seus próprios, encontrou importante amparo ideológico nas teorias, então em voga, desenvolvidas pela Escola das Relações Humanas, de Elton
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Mayo. Tais teorias insistiam na importância dos relacionamentos e na satisfação de necessidades sociais na administração.
Apesar de reconhecer que Mayo revelou aspectos até então desprezados pelos administradores clássicos, integrando-os em novas concepções sobre trabalho, Whyte diagnostica
que ocorreu um exagero, de tal sorte que toda uma geração foi levada a acreditar na importância suprema do grupo. Portanto, a concepção desse autor é de que a ética tradicional, de base
eminentemente individualista, foi esvaziada ideologicamente por teorias que insistiam no exato inverso: na importância de seguir o grupo, em suma, na preponderância dada ao homemorganização. A nova geração de jovens analisada por Whyte – basicamente recém- formados
em processos de colocação profissional – é profundamente comprometida com o status quo.
Bem ao contrário dos antigos norte-americanos inspirados pela ética protestante do trabalho,
eles não buscam a independência pessoal mediante o próprio trabalho, mas preferem trabalhar
para uma grande empresa – preferem trocar seus ideais pelos ideais fornecidos pela Organização; derivam seu senso de identidade e respeito próprios da realização do trabalho que lhe é
estipulado “de fora”, da coincidência de seus interesses com os da Organização.
A geração formada sob a ética social pretende trabalhar duro, mas, destaca Whyte, não
duro demais – almejam a uma boa vida, tranqüila e sem solavancos, e não têm escrúpulos
quanto a reconhecer que esta vida é uniforme e assentada em valores coletivamente impostos.
Os ideais dessa boa vida respondem a um processo de emburguesamento, quer dizer, à transformação dessa geração em uma nova geração de classe média – uma tese, aliás, semelhante à
de Mills. Os valores dessa nova classe incluem casamento, filhos, boa infra-estrutura de lazer
e consumo e uma ascensão socia l progressiva, baseada em boa estrutura de relacionamentos,
contatos e especialidades. Começa a fazer sentido a perspectiva de que o trabalho é importante na vida, mas em apenas uma parte da vida.
Compete com essa visão tradicional (ética protestante) o desejo de usufruir: daí a crescente preocupação com qualidade de vida, bem-estar, lazer e diversão. Quer dizer, o enfraquecimento da ética protestante e da ontologia do trabalho que ela pressupunha (trabalho como um dos mais fortes e inescapáveis deveres morais do indivíduo) abre espaço para o fortalecimento de novas formas de subjetivação, como as embutidas no consumo. Nesse sentido, o
trabalho perdeu sua centralidade na medida em que uma nova ética, consumista, emergiu.
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Trabalho e consumo

O núcleo da classe média dos white collars, do ponto de vista ideológico, era a ética do trabalho. De acordo com seu maior investigador, Max Weber, cujas idéias foram analisadas no
Capítulo 4, tal ética foi forjada a partir do corpo de valores espirituais do protestantismo, particularmente na vertente elaborada por Calvino. Secularizados, esses valores logo mais converteram-se no ascetismo leigo que esteve, segundo Weber, na orige m do homem econômico
– e este, por sua vez, na origem do capit alismo.
Auto-disciplina e auto-negação, tendo em vista as gerações futuras, compunham um
complexo de comportamentos coerentes com a acumulação de capital e com o trabalho duro.
Com a transformação da classe média pelas novas forças econômicas e sociais na segunda
metade do século dezenove, este berço ético foi sendo substituído, primeiro pelo consumo e,
segundo, pela perda de importância de que foi alvo o trabalho neste período. A crença de que,
com diligência e disciplina, negando os próprios desejos, se poderia enriquecer foi pouco a
pouco perdendo o sentido no âmbito da “nova” classe média. Sabe-se hoje que a linha reta e
segura do progresso pessoal depende de variáveis que escapam do controle do sujeito – quer
dizer, a própria incerteza que foi caracterizando as sociedades industriais avançadas minou a
crença, típica da ética protestante, de que com esforço e dedicação a si mesmo e a uma “causa” (trabalho) se chegaria ao sucesso.
O espaço vago deixado pela crise da ética do trabalho foi preenchido por novos valores, sendo os ligados ao consumo um dos mais relevantes. Ocorre que o consumo é o exato
oposto da ética tradicional do trabalho: implica numa atividade em que os objetos produzidos
são utilizados para diferentes usos, cujo fim último é sua própria desaparição. Trabalho é, por
definição, uma atividade, uma ação que gera algo; já o consumo, este é um ato passivo, que
se adapta ao que existe de disponível. Assim, é consenso na literatura que as sociedades são
cada vez mais definidas como consumidoras do que como sociedades de produção. A “boa
vida” é cada vez mais determinada pelo quanto os indivíduos são capazes de consumir. Até
mesmo palavras tradicionalmente desvinculadas da mentalidade do consumo, como a de cidadão, passam a ser influenciadas por ele: a luta de muitos governos é para que os cidadãos sejam capazes de consumir, para que tenham o direito de ter acesso a bens de consumo a que
certos grupos sociais têm direito (Rose, 1990).
Com o auxílio da propaganda, valores positivos são associados ao consumo, como o
de felicidade, bem-estar e realização. Nesse contexto, conforme observa Applebaum (1992),
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“a ética do trabalho e da satisfação a partir do trabalho provavelmente têm de competir com as
atividades consideradas como gratificantes. Os publicitários buscam convencer os consumidores de que eles podem encontrar uma identidade aceitável por meio do consumo de certos
produtos. Os papéis de lazer e de consumo começam a ser usados para cons truir modelos de
vida em concorrência – ou até mesmo em substituição a – os papéis ligados ao trabalho” (p.
552). Nesse novo ambiente, os indivíduos não pensam mais em poupar, em postergar seus
desejos em nome de algo “superior”, como a felicidade das novas gerações: muito antes, pensam em usufruir o quanto podem mediante o consumo.
Isso tem levado autores, como por exemplo Gay (1996), a hipotetizar que o próprio
trabalho está se tornando uma atividade de consumo na medida em que o discurso do “cliente” determina hoje as relações internas da empresa com seus empregados, fazendo permear
por essa relação termos típicos da linguagem do consumo, tais como satisfação, compreensão
de necessidades, oferta e demanda etc. Tese semelhante já havia sido defe ndida por Mills
(1956), a saber: na medida em que a sociedade se torna uma sociedade de serviços e de consumo, mais cresce o “mercado da personalidade”, pois cada vez mais as características ínt imas dos indivíduos compõem o ciclo da produção. Essa linguagem do consumidor desloca a
identidade do campo exclusivo do trabalho (enquanto atividade instrumental), fazendo, ao
contrário, com que elementos “externos a ele” (a personalidade, por exemplo), entrem na nova equação produtiva. Já Rose (1990) observa que a ética do trabalho tradicional foi substituída por uma ética do consumo, para a qual “o trabalhador é um indivíduo em busca de sentido,
responsabilidade, um senso de realização pessoal, uma ‘qualidade de vida’ maximizada e, por
conseguinte, de trabalho”. O trabalho, prossegue Rose, é “agora interpretado como uma atividade por meio da qual produzimos, descobrimos e experenciamos nós próprios” (pp. 102-103).
Quer dizer, o prazer associado ao consumo é também associado à realização do trabalho; este
deixa de ser uma atividade “penosa e sacrificante” e se torna meio para a construção de si
mesmo, na medida em que ele contribui para a “e xternalização” da subjetividade.
Mais importante, o que a emergência do consumo da sociedade da afluência fez foi alterar os meios pelos quais os indivíduos têm acesso à visibilidade e status. A hierarquia de
prestígio social inclui hoje dimensões muito diferentes do que as ligadas tradicionalmente ao
trabalho – por exemplo, o cuidado com a beleza física. De fato, cada vez mais os indivíduos
parecem obter prestígio pelo tipo de corpo que conseguem modelar e exibir, sobretudo cons iderando-se o contexto do que o filósofo francês Guy Debord (Debord, 2003) chama de a “sociedade do espetáculo”. Outra fonte de prestígio é o próprio consumo, como afirmarmos anteriormente: consumir, como é demonstrado em estudos clássicos de sociólogos como Pierre
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Bourdieu e Jean Baudrillard, constitui algo mais do que meramente adquirir objetos para suprir necessidades básicas – envolve a aquisição de “signos” que diferenciam os indivíduos
entre si e marcam gostos e certos pertencimentos, como os de classe. Adicionalmente, quando
o desenvolvimento econômico e cultural atinge índices elevados, como ocorre em algumas
sociedades de economias desenvolvidas, isso contribui para que os indivíduos dêem menos
importância ao trabalho como atividade remunerada, isto é, como ocupação, e passem a valorizar atividades como o usufruto do tempo livre em atividades não diretamente “produt ivas”
(Heller, 1991).

Trabalho em tempos sombrios
(desmontagem ontológica do trabalho e suas conseqüências psíquicas)

Três autores em particular merecem aqui um tratamento à parte devido a suas análises da crise
da ética tradicional do trabalho e suas conseqüências. O primeiro é Chistopher Lasch, com seu
A cultura do narcisismo (Lasch, 1983). Neste livro, o historiador social norte-americano diagnostica as conseqüências da falência da ética tradicional do trabalho sobre os processos de
subjetivação, em particular sobre a formação da identidade – pondo em linguagem psicanalítica o que viria a se tornar mais tarde uma “tradição” na análise dessa questão. O segundo, o
sociólogo, também norte-americano, Richard Sennett, cujos livros A corrosão do caráter
(Sennett, 1999) e, mais recentemente, A cultura do novo capitalismo (Sennett, 2006), escritos
em tom ensaístico, vêm provocando impacto não só entre acadêmicos como também entre o
grande público. Nesses livros Sennett discute como as características do “novo capitalismo”,
tais como flexibilidade, aceleração do tempo e o declínio da ética tradicional do trabalho, têm
impedido os indivíduos de construir para si uma narrativa identitária coerente e relativamente
estável e como elas têm fomentado uma nefasta e alastrada dúvida sobre o próprio valor do
indivíduo e do trabalho. Por último, o terceiro autor, o filósofo Zigmund Bauman, com seu
Work, consumerism and the new poor (Bauman, 2005), onde ele discute os problemas do trabalho quando este deixa de ser moldado nos enquadres da sociedade industrial moderna e
passa a sê- lo no enquadre de uma sociedade de cons umo.
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Trabalho e narcisismo
Lasch (1983) vincula a existência da figura clássica do self-made-man à ética protestante do
trabalho, matriz de muitas das idiossincrasias da cultura norte-americana, dizendo que ele,
“personificação arquetípica do sonho americano, devia seu progresso a hábitos de atividade,
sobriedade, moderação, autodisciplina e evitação de dívidas” (p. 79-80). Vivia para o futuro,
cultuando e nutrindo uma acumulação paciente e diligente, sempre encontrando adiamento
para as próprias gratificações. Lasch acrescenta que uma economia em expansão forneceu as
condições necessárias para a crença de que esperar o valor dos investimentos seria algo recompensador, em vista da possibilidade futura de lucros redobrados. O self-made-man, assim
retratado, tinha também um sentido de probidade e de orgulho com respeito ao próprio caráter,
dando pouca ênfase à competição, de tal forma que via a riqueza como um valor pessoal capaz de contribuir para o bem-estar geral e para a felicidade das futuras gerações. Portanto,
nessa visão, o self-made-man estava comprometido com família, estado, nação etc., ou seja,
com muitas coisas além de si próprio. Queria mandar para impor a ordem ao mundo e tornar o
mundo semelhante a seus próprios ideais (o que Lasch caracteriza como “individualismo tradicional” ou “individualista áspero”).
Entretanto, Lasch contrapõe a essa descrição do self-made-man tradicional um novo
tipo de self-made-man que emerge num contexto de crise da ética protestante do trabalho. Ao
contrário do primeiro, este não visa a nada senão a si mesmo, não tem outra meta senão seu
próprio desenvolvimento pessoal. Além do mais, ao contrário daquele, não vê a menor possibilidade de subordinar seus interesses e necessidades aos de outras pessoas, a alguém ou a
alguma causa ou tradição fora dele mesmo. Enquanto indivíduo puro, não tem transcendência
nem metafísica; não cultiva o adiamento das gratificações, em vista de um futuro ou de uma
continuidade geracional. Não vive ligado ao passado nem preso às tradições grupais – em
flagrante oposição ao “homem-organização” dos anos cinqüenta de Whyte. Enfim, esse tipo
de self-made-man individualista não se sente comprometido com nada, exceto com a vitória,
com o gosto de mandar sem saber para que exatamente, pois não acredita em nada além do
dinheiro, sucesso e visibilidade social. Ao contrário da versão laschiana do self-made-man
tradicional (que se manteve viva pelo menos enquanto durou a influência da ética do trabalho),
esse novo indivíduo das sociedades pós- industriais extrai sua energia e existência dentro de
um cenário de competição contínua e acirrada, fazendo do outro sempre uma marca a ultrapassar ou então um ponto de confirmação da sua própria habilidade e performance.
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Na visão de Lasch, a passagem do self-made-man sob a ótica da ética do trabalho para
um self-made-man individualista ocorre em um contexto de intenso risco à sobrevivência psíquica. Entre os fenômenos que provocaram esse risco Lasch destaca o enfraquecimento da
religião como moldura organizadora da sociedade; o esgarçamento da tradição e da autoridade;
o enfraquecimento do sentido de continuidade histórica; o enfraquecimento da família; o agravamento e hostilidade das cond ições de vida; e as mudanças operadas no papel da política
nas sociedades atuais (por exemplo, na falência ou revisão do modelo do Estado de Bem-estar
social) . Em suma, a crise da ética do trabalho, para Lasch, é concomitante à crise dos valores
tradicionais da sociedade norte-americana e, por extensão, de outras sociedades capitalistas
avançadas. Em linguagem pragmática, diríamos que esta crise corresponde àquela das metanarrativas, quando os antigos sistemas morais, culturais e sociais já não conseguem mais servir como lastro, como “cola social” capaz de unir os indivíduos em torno de ideais comuns.
Em outra obra sua que se tornou conhecida, O mínimo eu, Lasch (1985) destaca que o
“narcisismo ” que observava em seus contemporâneos não era um de tipo egoísta, quando o
indivíduo simplesmente pensa em si e em seus auto- interesses: trata-se antes de um narcisismo de tipo defe nsivo – já que não se pode contar com o outro, a única alternativa que resta é
apoiar-se em si mesmo e cuidar de seus próprios dilemas. Nesse sentido, a carreira e a busca
do sucesso pessoais tornam-se as vias régias à subjetivação em um momento no qual as questões públicas perderam sua capacidade de atrair a atenção e o interesse dos indivíduos. A metáfora do “mínimo eu” busca apreender esse novo humor cultural em que o indivíduo diminui
suas identificações com o outro, valendo-se de uma estratégia de sobrevivência pautada pela
leveza, pela fluidez e pela aderência ao consumo como forma de satisfação de necessidades apolíticas. O narcisismo, para Lasch, tem antes a ver com a perda da autoridade tradicional
(família e estado, por exemplo), que reconhecia os indivíduos media nte instituições e a defesa
de ideais comuns, do que com o amor exagerado por si mesmo. É o temor da perda de si
mesmo na diluição nas grandes corporações e burocracias impessoais que Lasch tem em mente quando escreve suas idéias sobre a subjetividade contemporânea, um tipo de medo já identificado antes por Mills (1956) e White (1956), como vimos anteriormente neste capítulo.

Trabalho e a cultura do novo capitalismo

O primeiro ensaio de Richard Sennett sobre o trabalho, A corrosão do caráter (1999), exerceu
grande influência na análise de como o novo capitalismo tem gerado conseqüências negativas
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sobre o caráter dos indivíduos. Sennett explora como a flexibilidade, a aceleração do tempo,
os novos arranjos de emprego e o aumento do risco têm provocado uma erosão nas narrativas
identitárias e dificuldades para os indivíduos construírem para si mesmos uma biografia coerente e significativa.
Em particular no que diz respeito à ética do trabalho, Sennett (1999) considera que um
de seus princ ipais efeitos foi dar surgimento a um “homem motivado” pelo dever de provar
seu valor moral mediante o trabalho. Trata-se de alguém pressionado pelo dever de trabalhar,
sem, no entanto, estar autorizado a gozar do que ganha. Sua vida, lembra Sennett, torna-se
uma interminável busca de reconhecimento dos outros e de auto-estima. Baseando-se na interpretação de Max Weber de A ética protestante e o espírito do capitalismo, Sennett realça o
aspecto disciplinar desta ética e questiona-se sobre a que ponto não seria uma vantagem, no
novo capitalismo, que aquela tenha se enfraquecido. De fato, a ânsia contemporânea pelo consumo faz com que o elemento de adiamento e postergação do prazer contido na ética protestante tradicional torne-se uma relíquia do passado. No capitalismo flexível, lembra-nos o autor, o que vale é o desfrute momentâneo do prazer. Como veremos na próxima seção, neste
ponto Sennett se iguala a outro autor dedicado à mesma temática, Zigmund Bauman.
No entanto, Sennett não pára simplesmente na análise dos possíveis aspectos positivos
da erosão da ética tradicional do trabalho. Analisando o que se entende hoje por trabalho em
equipe, o autor menciona que a ausência de autoridade implicitamente fomentada nas equipes
sem-chefe (ou auto-gerenciadas) produz um vácuo de reconhecimento. Sob a ética tradicional,
o indivíduo tinha de justificar-se perante uma autoridade que lhe legitimaria as escolhas feitas
e o trabalho realizado – dizendo se elas estavam corretas ou não. A consciência do indivíduo
protestante necessitava, a todo momento, de um juiz externo capaz de validar o caminho percorrido e aplacar a consciência da possibilidade de erro. Nas atuais práticas de equipe, a “fuga
da autoridade” deixa o “Deus de Calvino” incapaz de servir de juiz. Não há mais quem legitime o valor das ações do indivíduo. Para Sennett, tal estado gera desorientação e ansiedade.
A conseqüência das atuais práticas de equipes sem autoridade é o surgimento de um
caráter irônico – aqui Sennett faz uma interpretação própria do conceito de “personalidade
irônica” proposta por Rorty (1989) e com a qual concordamos (ver Capítulo 6). Muito diferente do ideal do “homem motivado” da ética protestante, o homem irônico já não se leva tão
a sério. Vivendo em momento de intensa superficialidade, fragmentação, flexibilidade e ausência de uma autoridade que se responsabilize, em primeira pessoa, pelo poder que exerce,
esse homem relaciona-se consigo mesmo como se fosse um tipo de “ficção”. Na ausência de
uma autoridade que nos reconheça o valor, é o estado de deriva psicológica que, na visão de
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Sennett, emerge. Desse modo, nem a ética protestante tradicional, com sua jaula de ferro, nem
a nova ética do trabalho em equipe, com sua vacuidade de autoridade legitimadora, ajudam os
indivíduos a responder a uma insistente pergunta: como conduzir a própria vida, como moldála da melhor maneira possível? Num caso, na ética tradicional, a resposta era limitada por
uma disciplina rígida e implacável; na atualidade, por um mundo tão aberto que, no final, nada reconhece, tudo permite.
Sennett amplia suas idéias sobre a falência da ética tradicional do trabalho em um estudo recentemente publicado, A cultura do novo capitalismo (2006). O mesmo estilo de comparar o “antes” e o “depois” pode ser ali encontrado, com a diferença de que agora Sennett
compara as antigas formas de instituição (empresas) com as práticas atuais de desburocratização e enfraquecimento institucional. Mesmo admitindo que ainda persistam algumas visões
tradicionais do trabalho – como seu valor central em relação à família e à comunidade –, o
que atualmente parece ser cada vez mais o caso é uma perda de prestígio associado ao trabalho estável. É a estabilidade como valor e ideal moral que Sennett vê profundamente atacada
em setores de ponta no “novo capitalismo”. Os membros da classe média, mais provavelmente afetados pelo discurso corrente da ausência de estabilidade no universo do emprego, estão
sendo socia lizados em uma cultura que faz a apologia ao risco e a um caráter inconstante.
Para as pessoas mais abaixo na escala social, no entanto, essa situação é vivida com dificuldade. As condições de tempo presentes nos setores de ponta da economia, onde a fragme ntação
e impermanência são mais praticados, absorvidos e contidos, contribuem com sua parte para
minar a ética protestante.
Sennett (2006) faz então uma leitura da crise dessa ética no âmbito de uma crise maior,
a saber, a das instituições modernas. Para ele, dois pilares dessa ética são atacados no fenômeno da desburocratização: a postergação das gratificações e a dificuldade de planejamento
estratégico pessoal. Quanto à primeira, a idéia é semelhante àquela desenvolvida em A corrosão do caráter: a ética tradicional do trabalho, baseada na grade de ferro da disciplina e da
postergação do gozo, exige instituições suficientemente estáveis para proporcionar (ou garantir) a gratificação futura projetada no tempo pelo indivíduo, bem como demanda gestores dispostos a reconhecer o desempenho do indivíduo (a agirem como “juízes”). Ambas essas exigências não se mantêm no novo paradigma institucional, que valoriza o curto prazo e priva de
prestígio moral o hábito de auto-disciplina pessoal.
No que diz respeito à dificuldade de planejamento pessoal, as idéias podem ser um
pouco mais estimulantes. Para Sennett, gerações anteriores de jovens profissionais, em particular formados na década de 1970, tinham uma narrativa de ambição profissional mais focada
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e precisa do que a da geração formada nos anos de 1990. Os primeiros davam ênfase ao planejamento e à progressão em longo prazo; os últimos, além de possuírem dificuldade de planejamento (talvez como resposta adaptativa ao novo ambiente institucional em que vivem),
também não conseguem formular com exatidão suas ambições e desejos. Reagem de maneira
amorfa às circunstâncias, estando mais interessados ou mais habilitados a responder a “possibilidades” do que a progressos efetivamente constatados.
Sennett (2006) menciona que há diferenças quando comparamos as classes – os que
estão mais acima na pirâmide social têm maior acesso a capital social, munindo-se contra a
possibilidade de fracasso, quando comparados aos filhos da massa. Estes dependem mais das
instituições. Quer dizer, se sob a ética protestante o estímulo ao planejamento pessoal era acompanhado de ambiente institucional, hoje esse estímulo depende de quanto o indivíduo
pode ou não contar com capital social. Quanto mais ralo for esse capital, maior será sua necessidade de auto-planejamento e pensamento estratégico individual. Seja como for, o planejamento pessoal estratégico é afetado pela instabilidade institucional de alguns setores de ponta da economia atual.
Do ponto de vista da crise da ética tradicional do trabalho – e, portanto, da ontologia
do trabalho nela baseada –, ambos os estudos de Sennett podem nos ajudar com alguns insights. A ética do trabalho, que atribuía a este último um valor moral associado ao dever e ao
desenvolvimento pessoal de longo prazo, cede espaço em nome de novos valores (novas “éticas”?) que dependem de as pessoas aceitarem a impermanência e o risco. Trabalhar continua
importante, embora não o trabalho estável, acolhido e desenvolvido no seio de instituições
estáveis: o trabalho que importa (que brinda de prestígio o indivíduo) nos novos nichos organizacionais é um de tipo auto-dirigido, com gratificação presente e ausência de planejamento
estratégico a longo prazo (todas características da ética tradicional). Como resultado, esse tipo
de trabalho ampara-se em uma nova política de desigualdade – ou seja, em diferentes formas
de acesso ao capital social, às redes sociais de apoio em contexto de fragilização institucional.
Desse modo, as instituições estão sendo substituídas por redes sociais fortes. Não é necessário
postergar a gratificação quando se dispõe dessas redes, pois elas estão a postos para apoiar o
indivíduo em momento de dificuldade, independentemente da organização em que esteja trabalhando. Ele pode então “dar-se ao luxo” de usufruir gratificações no curto prazo e indispor
de planejamento estratégico pessoal. O que Sennett faz neste seu último livro é oferecer novo
argumento a favor da “presentificação” da experiência com o trabalho.
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Emergência e declino da ética do trabalho

Em seu livro sobre o trabalho, o filósofo pós- modernista Zigmund Bauman (2005) discute
como seu significado, construído sob a ética do trabalho, está sendo transformado em um contexto de estetização da existência impulsionado pelo consumo. Bauman defende tese semelhante à de Anthony (1977) quanto à finalidade da ética tradicional do trabalho, idéia esta que
discutimos no capítulo anterior: de que ela faz parte de uma cruzada para a introdução do trabalho como uma atividade com elevado valor moral precisamente num momento em que suas
condições “objetivas” (industrialização, divisão de tarefas, perda de autonomia do trabalhador)
tinham plenas condições para despi- lo de qualquer significado intrínseco. Quer dizer, Bauman
argumenta que os proponentes da ética do trabalho desejavam ressuscitar atitudes préindustriais em relação ao trabalho em um novo contexto institucional, visando ao engajamento
dos indivíduos nas grandes fábricas e nas linhas de montagem.
Para Bauman, a principal característica da ética tradicional do trabalho era minar
qualquer vestígio de liberdade do trabalhador. Para esse tipo de ética vingar, prossegue ele,
era preciso limitar ou simplesmente excluir as possibilidades de escolha dos indivíduos, tornando-os submissos e os submetendo a vigorosas estruturas de controle e disciplina. Em acréscimo ao cerceamento da liberdade, seria igualmente necessário desconectar a vida produtiva dos esforços humanos para a satisfação de suas próprias necessidades. Quer dizer, em
condições pré- industriais, os indivíduos trabalhavam basicamente em função de suas necessidades. Uma vez satisfeitas, o trabalho era interrompido. Em condições industriais, um regime
baseado na necessidade individual não seria compatível com as demandas de trabalho da indústria – não se deveria trabalhar para satisfazer necessidades particulares, mas para “fazer o
que tinha de ser feito”, uma espécie de imperativo categórico universal. Em termos marxianos,
o trabalho em condições industriais deveria estar a serviço da acumulação do capital, da maisvalia, e não das necessidades particulares dos trabalhadores.
Concebida como um “processo civilizador” a ética do trabalho foi uma primeira e vigorosa resposta à tradição. Nesta, o trabalho era motivado por uma imagem fixa sobre as necessidades materiais dos próprios trabalhadores. Havia, nesse sentido, uma espécie de limite
natural ao trabalho, ficando o restante do tempo investido em atividades lúdicas, no lazer e em
formas livres de diversão. Nessa perspectiva tradicional, nem status, nem prestígio, nem principalmente o senso de identidade do indivíduo dependia de sua inserção no mercado de trabalho. Conforme destaca Bauman, para os reformadores modernos, a tradição era um mundo
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obscuro e lascivo; seria preciso uma nova pedagogia que introduzisse uma mentalidade produtivista, em que “o mais” se sobreporia “ao melhor”. A ética do trabalho, nesse sentido,
combateria a mediocridade dos desejos humanos que não pareciam querer outra coisa que não
seguir o dito carpem diem.
Na perspectiva de Bauman, a ética do trabalho, como processo civilizador, teve de inventar o sujeito do trabalho. E este último, na era clássica da sociedade industrial, foi eleito,
simultaneamente, o pivô da vida ind ividual, da ordem social e da capacidade de reprodução
sistêmica da sociedade como um todo. Conforme descreve o autor: “O trabalho era o principal
fator da localização social de um indivíduo, assim como de sua própria auto-avaliação: para
todas as pessoas – exceto para aquelas que, graças a uma riqueza hereditária ou adquirida,
combinavam uma vida de lazer com auto-suficiência – a questão ‘quem é você’ era respond ida apontando para a empresa na qual o indivíduo era empregado e para a capacidade que ele
tinha nela empregado” (p. 17). Especificamente, a carreira foi eleita a via principal para a definição da identidade de uma pessoa, bem como o critério pelo qual os outros poderiam avaliar se seu itinerário havia sido, retrospectivamente, bem ou mal-sucedido: “a carreira tornou-se
a principal fonte de auto-confiança e incerteza, de auto-satisfação e de auto-reprovação, orgulho e vergonha” (p. 17).
O trabalho era uma espécie de centro de gravidade da identidade, a partir do qual seguiam todos os outros investimentos do indivíduo. Já no que diz respeito ao papel social do
trabalho, este envolvia basicamente a produção de sujeitos dóceis e disciplinados que perpetuariam a ordem estabelecida. As empresas, destaca Ba uman na linha do que propôs Foucault a
propósito das instituições asilares, foram as grandes responsáveis pela manutenção do status
quo e da subordinação exigida pelo estado moderno. A reprodução social ocorria na forma de
uma comoditização do capital e do trabalho. Este último, como força de trabalho, era uma das
principais origens do valor – tal como analisamos no capítulo anterior. Nesse sentido, tanto o
crescimento econômico quanto a geração de empregos eram dois alvos inequívocos dos políticos, e o sucesso dos partidos políticos era avaliado de acordo com sua capacidade de aumentar o poder do capital e o engajamento da população nas atividades produtivas. Em síntese,
esse era o modelo dos Estados de Bem-estar Social dos séculos dezenove e parte do vinte.
Contudo, o arranjo montado pela ética do trabalho começou a entrar em declínio e é
interessante acompanhar o raciocínio de Bauman a respeito de suas causas. Em primeiro lugar,
a ética do trabalho foi realmente um instrumento para fomentar e garantir a adesão dos indivíduos em um novo regime de trabalho. Mais especificamente, foi um processo moralizante e
subjetivante ao mesmo tempo, dando vida a uma figura nova, o sujeito do trabalho – regido
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por intensa disciplina, senso de dever e obrigação e por uma estrutura social que lhe atribuía
visibilidade e concedia prestígio desde que ele seguisse rigorosamente suas regras. Ocorre que,
como princípio moral, a ética do trabalho tinha um efeito incerto e errático. Bauman mostra
que a rotina das fábricas exigia mais do que sent imentos ou responsabilidade morais – exigia
ação, envolvimento em atividades físicas monótonas, extenuantes e constantes. Daí que, na
visão de Bauman, a grande preocupação das organizações modernas era tornar os sentimentos
morais irrelevantes para as ações dos trabalhadores, de modo que essas ações fossem previs íveis e regulares de uma tal forma que um simples sentimento moral não poderia assegurar.
Na verdade, Bauman está apontando para uma desconexão entre discurso e prática nas
organizações modernas. O discurso, sem mecanismos de aplicação concretos, não funcionaria
– ou pelo menos não com a força necessária. Ele manifesta-se, ou vem acompanhado de, ações concretas: por exemplo, de uma engenharia de “tempos e movimentos” como a proposta
por Taylor. Adicionalmente, prossegue Bauman, a mentalidade regida pela ética do trabalho é
antes uma invenção européia do que, por exemplo, norte-americana. Nos EUA o trabalho foi
desde o início concebido pelos norte-americanos desbravadores como um “meio”, e não uma
atividade-fim. Na leitura feita por Ba uman, os norte-americanos tinham como meta se tornar
cada vez mais ricos e, por esse motivo, mais independentes; paradoxalmente, desejavam trabalhar para não ter de mais trabalhar para terceiros. Evidência disso pode ser encontrada no
valor atribuído à ciência da administração naquele país – o que, para Bauman, revela o combate norte-americano contra os domínios “não confiáveis” da moral. O incentivo primário ao
trabalho era antes de natureza egoísta, basicamente financeira.
Todavia, se o sentido do trabalho e as razões para trabalhar estavam cada vez mais se
desconectando da dimensão ético- moral, questiona-se Bauman, seria preciso encontrar um
novo motivo para sustentar as possíveis virtudes do trabalho. E o quadro não era promissor,
haja vista que os trabalhadores não acreditavam mais que uma vida de trabalho duro para outra pessoa, numa empresa, levaria à terra prometida da autonomia e da riqueza. Bauman destaca que, de fato, novos motivos para se trabalhar foram encontrados não só nos EUA, como
também em outras partes do globo, e o principal referia-se a seus incentivos materiais. Quer
dizer, recompensas vinculadas à realização diligente do trabalho no ambiente disciplinar das
organizações. Conforme conclui o autor: “Em vez de enunciar que o esforço de trabalho é
uma via para um estilo de vida moralmente superior, era agora dito que o trabalho era um
meio de ganhar mais dinheiro. Não importa o ‘cada vez melhor’ [da ética tradicional do trabalho], mas sim o ‘cada vez mais’”(p. 21). Doravante seria a capacidade de ganhar dinheiro, e
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não a retidão ética, que determinaria o valor social do indivíduo e suas chances de progresso e
prestígio.

Trabalho, consumo e identidade

Na visão de Bauman (2005), essa transformação dos princípios morais, pela qual o dinheiro
torna-se a grande força motriz da ação, não apenas determinou a tendência atual de avaliar o
valor e a dignidade humanos a partir de recompensas monetárias, como também, e principalmente, deslocou a subjetividade para a esfera do consumo. Esse processo é decisivo no golpe
final que destituiu a ética do trabalho e sua visão correspondente do valor do trabalho e do
indivíduo que trabalha. Em perspectiva mais ampla, trata-se da passagem do que o autor denomina de sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. Quais as principais
características dessa passagem? Como elas influenciam no modo como concebemos o trabalho?
Sociedade de produtores é uma em que os indivíduos são integrados socialmente sobretudo a partir de sua capacidade de produzir; numa sociedade de consumo, por seu turno, é
a imagem dos indivíduos como consumidores que conta. Se a ética tradicional do trabalho
baseava-se no cerceamento radical da liberdade individual, de sua autonomia em escolher e
decidir, na sociedade do consumo o imperativo categórico é a liberdade. Trata-se, agora, de
produzir um sujeito do consumo, e não mais um sujeito do trabalho. Para Bauman, a principal
transformação, no entanto, refere-se a uma mudança nos referentes da identidade, que deixam
de estar associados ao trabalho. A identidade, assim como outros bens de consumo, tem de ser
apropriada e possuída em um processo que o autor chama de “líquido”: adquire-se uma identidade que é logo descartada e novamente apropriada e assim por diante, sendo levada por
duas forças motrizes: os fluxos de imagens e a busca de sensações. A conquista de uma identidade, como um processo de consumo, segue as rotas voláteis e infinitamente erráticas do
mercado de bens. O papel central outrora desempenhado pelo trabalho é nesse momento desempenhado pelo cons umo. Conforme diz Bauman:

“Inicialmente, o trabalho era apresentado como a ferramenta principal para lidar com
esse novo dever [o dever de construir uma vida por si só, assumindo integral responsabilidade pela própria auto-construção]. O diligente e cuidadoso processo de construção da identidade social baseava-se nas habilidades de trabalho, no esquema de em170

prego e de carreira associado ao emprego e a seus determinantes maiores. A identidade,
uma vez selecionada, tinha de ser construída de uma vez para sempre, para a vida toda,
e assim ocorria, em princípio, com o emprego, a vocação, a vida de trabalho. A construção da identidade tinha de ser algo firme e consistente, evoluindo por meio de uma
sucessão de estágios claramente definidos (não é à toa que a metáfora da ‘construção’
tenha sido escolhida para exprimir a natureza da ‘identidade-trabalho’ a ser feita), e
assim ocorria com a carreira de trabalho. O itinerário fixo da carreira de trabalho e os
pré-requisitos da construção da identidade por toda a vida coincidiam perfeitamente
entre si. Uma carreira de trabalho firme, durável e contínua, logicamente coerente e
estreitamente estruturada, não é mais, todavia, uma opção amplamente disponível” (p.
27 – grifos meus).

Bauman conclui que esse tipo de identidade estável, para a vida inteira, fortemente
conectada com o trabalho realizado, já não é mais possível. Ao comentar exatamente essa
passagem do texto de Bauman, Gay (2005) menciona estar aquele autor preso a um tipo de
“reivindicação de época” segundo a qual o passado é mitificado. De acordo com Gay esse tipo
de postura é compartilhada por outros autores que comentam a situação atual do trabalho, tais
como os acadêmicos Richard Sennett, Manuel Castells e Ulrich Beck, junto com tantos outros
mais ligados à literatura gerencialista, como Charles Leadbeater e Tom Peters. Em comum,
eles têm a crença de que a identidade e a identidade ligada ao trabalho sofreram profundas
transformações ao longo das últimas décadas, e de que, em período pós-moderno, é difícil,
senão impossível, falar de estabilidade no terreno da subjetividade. Ainda assim, acreditamos
que a análise proposta por Bauman seja instigante o suficiente para servir como uma referência para entendermos o processo que estamos aqui denominando de desmontagem da ontologia do trabalho no século vinte. Vejamos como o autor pode nos ajudar em sua compreensão.
Bauman destaca uma desconexão crescente entre a identidade e o trabalho realizado
pelo indivíduo. A razão dessa desconexão é a precariedade do vínculo empregatício. Na impossibilidade de relações a longo prazo no trabalho resta ao indivíduo re-construir permanente
sua identidade em outras esferas da existência: por exe mplo, na esfera do consumo. O que
este oferece de atração para a “identidade líquida”? O consumo, prossegue Bauman, oferece
ao indivíduo a promessa da individualidade de escolha, isto é, acesso livre. Uma “boa vida” é
definida com base no padrão de consumo a que o indivíduo tem acesso. O consumo oferece a
possibilidade de se “ter uma experiência” – numa sociedade em que os indivíduos estão em
busca de sensações, o importante é gratificar desejos imediatos e não, como no caso da ética
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tradicional do trabalho, postergá- los para as próximas gerações. Em síntese, Bauman destaca
“que é a estética do consumo que agora estabelece as regras que antes eram estabelecidas pela
ética do trabalho” (p. 32). E conclui Ba uman:

“Como outras atividades da vida, o trabalho agora surge, primeiro e antes de tudo, a
partir do escrutínio estético. Seu valor é julgado por sua capacidade de gerar uma experiê ncia prazerosa. Um trabalho desprovido de tal capacidade – que não ofereça uma
‘satisfação intrínseca’ – é também um trabalho desprovido de valor. Outro critério
(também seu impacto moral supostamente enobrecedor) não pode competir e ser poderoso o bastante para salvar o trabalho da condenação como inútil ou sem sentido para o
colecionador de sensações esteticamente guiado” (p. 33).

Entre as conclusões às quais poderíamos chegar com esse texto de Bauman, gostaríamos de ressaltar duas. Primeira, com a emergência da sociedade do consumo, o conteúdo ético do trabalho cede em benefício de um conteúdo estético. Trabalhar é aparecer, poderíamos
dizer parafraseando Bauman. Seu valor não seria mais determinado pelo quanto ele consegue
gerar de capital (mais-valia), mas pela visibilidade que ele é capaz de oferecer ao indivíduo
que o realiza. Sob a ética tradicional do trabalho, qualquer trabalho era dignificante, dado que
o mais significativo era o cumprimento da obrigação de trabalhar. O senso de missão, de
compromisso com a tarefa, era superior a qualquer outra gratificação que pudesse vir associar-se ao trabalho. Sob o escrutínio estético da sociedade de consumo, dependendo do tipo de
trabalho isso pode dar maior ou menor status ao indivíduo.
Segunda, o trabalho não deixa, necessariamente, de ser uma atividade importante: é
antes o contrário o que ocorre. O que muda é a razão pela qual se trabalha ou pela qual ele é
importante – não pelo dever ou pelo chamado (vocação), e sim pela quantidade de prazer que
ele pode oferecer por meio do consumo. A “vocação”, nesse novo cenário, lembra Bauman, é
escolhida pelo indivíduo, é “privatizada”, e a cujo acesso as pessoas têm cada vez mais dificuldade (já que, nessa nova versão, a vocação não algo distribuído “democraticamente” por
Deus mas sim algo “conquistado”). As “melhores” vocações são aquelas que aumentam as
chances de um trabalho que ofereça satisfação, desafios e valores estéticos. O trabalho tornase um dos mais elevados tipos de entretenimento.
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A linha da alienação e do sentido do trabalho
Nesta seção vamos discutir como o conceito de alienação foi tratado em algumas das teorias
sobre o valor do trabalho no século vinte. Em um primeiro momento, analisaremos como alguns autores do campo psi tentaram defender a centralidade do trabalho mediante reapropriação do conceito de alienação tal como definido e usado por Marx alguns séculos atrás; em um segundo momento, veremos como outros autores, ao contrário, têm sinalizado o
declínio do valor heurístico desse conceito em um momento em que o trabalho parece definitivamente estar perdendo sua centralidade no universo de valores das novas classes sociais –
principalmente para a classe média ; e, por fim, discutiremos como a psicologia social do trabalho, sobretudo a influenciada pelo interacionismo simbólico, desloca o problema da alienação do trabalho para o do sentido ou significado do trabalho e de que forma isso contribuiu
para a redescrição da ontologia do trabalho no decorrer do século vinte.

Alienação no pensamento “freudo-marxista”

Erich Fromm, em Sane and society (Fromm, 1956), utiliza uma combinação de referenciais
marxianos e psicanalíticos para analisar como a divisão do trabalho pode levar a um trabalho
desprovido de significado. Em uma tal situação, adverte Fromm, a vida ela própria torna-se
desprovida de sentido e o resultado disso, em termos gerais, é uma sociedade insana. O conceito-chave que o autor obtém do marxismo é o de alienação. Para ele, sempre que o indivíduo sinta que alguma coisa não está sendo como deveria ser, isso caracteriza um indício de
alienação. Em seu construto analítico, a alienação compõe um quadro junto com outros termos como amor, pensamento, esperança, relação do homem com o mundo, cultura e sociedade contemporâneas, consumo e produção.
A adesão de Fromm à ontologia do trabalho parece notória, na medida em que atribui
importância central ao trabalho na vida do homem. Diz o autor: “O trabalho não é somente
uma necessidade inescapável para o homem. É também o que o liberta da natureza, aquilo que
o constitui como um ser social e independente. No processo de trabalho, ou seja, no processo
de moldagem e de transformação da natureza externa a si, o homem molda e transforma a si
mesmo (...). Quanto mais o trabalho se desenvolve, mais sua individualidade se desenvolve”
(1956, p. 177).
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Já no que diz respeito à psicanálise, Fromm baseia-se nas idéias de Freud sobre a psicopatologia da vida cotidiana. A descrição de Fromm sobre o estado patológico da sociedade
contemporânea é amplamente enunc iado em termos freudianos. Especificamente, ele tenta
operacionalizar uma abordagem psicanalítica com o intuito de responder a questões sobre se
os indivíduos estão, de fato, insatisfeitos com seu trabalho. Para responder a isso, prossegue
Fromm, “devemos diferenciar entre o que as pessoas conscientemente pensam sobre sua satisfação e o que elas sentem inconscientemente” (p. 296). Conforme lembra Anthony (1977), o
principal elemento da abordagem de Fromm é que ele parece realçar a importância de algum
tipo de congruência entre expectativa e realidade no campo do trabalho. Contudo, como ainda
sugere aquele autor, a própria condição do trabalho (fragmentação, separação de tarefas e responsabilidades) impede “congenitamente” uma tal congruência.
Entretanto, Fromm parece reconhecer o caráter histórico da construção da ontologia do
trabalho. Para que as sociedades modernas, industriais, se desenvolvessem, diz o autor, “O
homem teve de ser moldado em uma pessoa que aceitasse gastar a maior parte de sua energia
para os propósitos do trabalho, que adquirisse disciplina, particularmente um senso de ordem
e pontualidade, num nível desconhecido na maior parte das culturas (...). A necessidade do
trabalho, de pontualidade e ordem, teve de ser transformada em uma força interna para esses
propósitos. Isso significa que a sociedade teve de produzir um caráter social em que esses
embates fossem inerentes” (p. 80).
Outro autor que prolonga o conceito marxiano de alienação na análise da situação contemporânea do trabalho é G. Friedman, em The anatomy of work (Friedman, 1961). Nesta
obra, ele enfatiza “a importância do trabalho na manutenção ou no restabelecimento do equilíbrio da personalidade” (p. 135). Quando analisamos os efeitos que Friedman atribui à perda
do trabalho, fica claro o valor deste último no pensamento desse autor.

“A pessoa sem emprego mostra sinais de uma instabilidade emocional que aumenta de
forma mais ou menos rápida e intensa de acordo com sua história ocupacional e os sucessos ou os fracassos que ele experimentou previamente em sua vida profissional (...)
depois de um primeiro momento de choque, quando a personalidade resiste e permanece quase inalterada, advém um segundo em que há mais ou menos uma procura ativa pelo trabalho, quando as demandas do trabalhador decrescem até que qualquer tipo
de trabalho pago é aceito. Fina lmente, segue um estado de depressão. A perda de uma
rede estabelecida propiciada pelo trabalho e sua rotina diária, combinada com uma
consciência debilitada sobre a passagem do tempo e um tipo de atitude apática com re174

lação a ela, somada à complicações familiares, produzem no homem sem emprego um
crescente e estranho complexo com relação aos membros de sua família, particula rmente entre sua esposa e filhos” (p. 135).

A conclusão de Friedman é que a perda do trabalho produz uma “condição tóxica” que
contamina toda a vida do indivíduo – seu senso de identidade, seu relacionamento com amigos, seu vínculo com a família e a comunidade. Conforme avalia Anthony (1977), autores
como Fromm e Friedman, além de partilharem da ontologia do trabalho, testemunham um
instigante paradoxo em relação a este: ao mesmo tempo em que o trabalho desmoraliza devido à sua divisão na estrutura de produção em massa e, conseqüentemente, à alienação implicada, sua ausência também desmoraliza – conforme se observa em passagens como a de Friedman, destacada acima. O paradoxo, defende Anthony, é explicado pelo exagero da importância ideológica do trabalho – uma expectativa que, dada as condições concretas do trabalho,
não poderá ser satisfeita. As “patologias” associadas à alienação do trabalho é então um subproduto da construção ideológica que o erigiu como modelo máximo de uma subjetividade
“normal”. Como veremos na seqüência, na medida em que o conceito de alienação é colocado
na berlinda, é toda uma visão de sujeito do trabalho (no sentido em que este teve em Marx)
que é igualmente ameaçado.

Alienação sob suspeita

Encontramos ao menos duas formas de abordar o problema da alienação na literatura: primeira, analisando o contexto estrutural, quer dizer, as condições objetivas de produção e as dinâmicas do processo de trabalho. Braverman, com seu Labor and monopoly capital (Braverman,
1974), é talvez o principal representante desta abordagem. O autor critica as análises “subjetivas” do problema da alienação, de acordo com as quais esta última seria um fenômeno que
está no indivíduo e não nas estruturas de classe e em sua agenda burguesa. A tese de Brave rman é de que o capitalismo provocou um processo de desqualificação (deskilling) dos trabalhadores, destruindo suas habilidades e conhecimentos e os tornando peças da engrenagem da
produção industrial. A alienação, portanto, tem uma natureza objetiva, tem a ver com a estrutura e não com o sujeito. É a primeira que determina a expressão deste, e não o contrário.
Braverman não acredita que a alienação possa ser erradicada simplesmente por meio de me-
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canismos específicos, como os programas de “enriquecimento do trabalho ”; se as cond ições
materiais não forem alteradas, dificilmente o trabalhador deixará de ser alienado.
Uma segunda forma de abordar o problema da alienação é dando destaque a seus aspectos “subjetivos”. O propósito desta abordagem é escapar ao “determinismo objetivista”
dos autores de inspiração marxiana, para os quais o sujeito e a ação devem estar subordinados
à estrutura objetiva dos processos de produção e das relações de trabalho. Encontramos um
dos principais representantes desta abordagem em uma equipe de sociólogos ingleses que, no
final da década de sessenta, foram os responsáveis por colocar em questão o conceito “objetivo” de alienação. Seguindo um esquema de referência neo-weberiano, J. Goldthorpe, D.
Lockwood, F. Bechhofer e J. Platt levaram a cabo o projeto The affluent worker, que resultou
em duas publicações, The affluent worker: industrial attitudes and behavior (1968) e The affluent worker in the class structure (1969). Conforme sugerem os autores nesta última obra,
sua abordagem foi pensada como um tipo de reação contra os analistas marxianos ortodoxos e
sua forma de entender a problemática da alienação. As análises destes autores sobre o relacionamento entre identidade e trabalho são importantes neste estudo porque põem em perspectiva precisamente a ontologia do trabalho embutida no conceito ortodoxo (marxiano) de alienação. Vejamos, na seqüência, os principais achados do projeto affluent worker.
O propósito central do referido projeto foi confirmar empiricamente a hipótese de que
as classes trabalhadoras inglesas do fim dos anos de 1950 e início dos anos de 1960 estavam
se tornando cada vez mais classes médias – quer dizer, os pesquisadores buscavam identificar
a questão do emburguesamento, já que, naquela época, vários autores defendiam que, com o
aumento da afluência econômica, os operários estavam transformando-se em classe média,
absorvendo seus hábitos de consumo e seu comportamento. De certo modo, como vimos anteriormente, essa também era a tese de Mills a propósito das classes médias norte-americanas,
embora nesse caso a mudança tenha sido não de uma classe tradicional de trabalhadores para
uma classe média, mas a mudança de uma antiga classe média baseada na coincidência entre
trabalho e propriedade (rural) para uma outra dependente de ocupações no mercado (carreira).
O projeto affluent worker chegou a duas conclusões importantes, as quais contrariam
dois modelos ideais típicos sobre a “imagem de sociedade” que os trabalhadores formam para
si: de um lado, aquela imagem ligada a um modelo tradicional determinado pela consciência
de pertencimento de classe e pela solidariedade correspondente; de outro, o modelo burocrático, no qual a aquisição de status e prestígio ocorre mediante a ocupação de determinadas posições na estrutura hierárquica das empresas. Primeira conclusão: o trabalhador descoberto
por Goldthorpe e colaboradores (1968; 1969) não pensa como um “nós”, não se identifica
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com a empresa e tampouco acha seu trabalho intrinsecamente significativo. Segunda conclusão: ele é orientado, prioritariamente, pela aquisição de um bom salário e prefere dividir suas
melhores horas, como as de consumo e lazer, no espaço privatizado da família, e não com os
membros de sua classe ou com colegas trabalhadores (um “nós” solidário formado em torno
do trabalho). Os trabalhadores afluentes acreditam haver um contrato entre eles e as organizações, e que este contrato é regido por uma lógica puramente econômica ou transacional. O
trabalho pode não ter sentido, sendo exigente ou desgastante, conquanto propicie uma alta
renda.
De acordo com Goldthorpe e colaboradores (1968), os trabalhadores afluentes possuíam uma “orientação instrumental” ao trabalho. Nessa perspectiva, este último é avaliado em
sua dimensão econômica, e o trabalhador privatizado e instrumentalizado é considerado um
representante prototípico do homem econômico smithiano. Ele concebia o trabalho como um
meio para um fim econômico e não o investia com um sentido grupal ou comunal (ético) – em
suma, não dividia com outros trabalhadores uma identidade ocupacional, uma identidade social baseada em um trabalho partilhado. Isso, na visão dos referidos pesquisadores, representava um aspecto social mais amplo: a sociedade, ela própria, era concebida em um modelo
monetário, cujas formas de estratificação não se davam mediante a consciência de pertencer a
uma mesma classe, mas pela capacidade monetária do indivíduo em adquirir mercadorias.
Em outras palavras, o estudo do grupo de Goldthorpe (1968; 1969) mostrou que um
estilo de vida tipicamente privatizado, baseado no consumo e centrado na família, era o principal fator que explicava a falta de identidade e as atitudes dos trabalhadores face ao trabalho
– que realizavam para sobreviver. A partir desta conclusão os pesquisadores põem em questão
o conceito tradicional de alienação: o indivíduo só pode sentir-se alienado em seu trabalho
quando este possui um elevado e central valor em sua vida. A “orientação instrumental” exibida pelos entrevistados em relação a seu trabalho sugeria fortemente que tal centralidade não
existia. As “necessidades” dos trabalhadores afluentes não surgiam de sua relação com o trabalho: Marx, por exemplo, havia dito que os trabalhadores tinham “falsas” necessidades porque sua relação com o trabalho não era saudável, porque aquele o privava de realizar suas
verdadeiras necessidades – todas ligadas ao trabalho (significativo, auto-expressivo, autônomo etc.).
Na medida em que as “necessidades” se formam fora do âmbito estrito do trabalho, este não pode ser mais considerado um padrão central para a definição das condutas, nem aquelas necessidades podem ser entendidas como “falsas”. Para Goldthorpe e colaboradores, a
origem da alienação tem agora de ser buscada, se o tem de alguma forma, em outros lugares,
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como nas estruturas sociais e culturais que geram novos padrões de consumo e o que é entendido como uma base mínima de posses para o indivíduo construir sua família e realizar seus
projetos privados. Em síntese, tratar o problema subjetivo da alienação implica em aceitar que
o valor do trabalho e sua importância são construídos em situações sociais, culturais e psicológicas específicas, sendo altamente questionável generalizar “objetivamente”o problema de
sua falta de sentido para todos – isso equivaleria a tratar o trabalho como uma espécie de “imperativo categórico” que explica todos nossos males e também nossas felicidades.

O self e o sentido do trabalho

No âmbito da psicologia social, conforme lembra Gill (1999), o trabalho é analisado a partir
de esquemas e modelos conceituais e empíricos que fazem referência a questões de sentido e
significado. Na história da disciplina, a influência do interacionismo simbólico certamente
contribuiu para essa ênfase no significado, sobretudo neste como prática social. Para o interacionismo simbólico, uma corrente influenciada pelo pragmatismo, o significado de um ato é
determinado pelas interações sociais que ocorrem dentro dos vários grupos a que pertencem
os indivíduos, e não por meta-categorias a- históricas e transcendentais. Cada ato recebe uma
interpretação, a qual é dada em um processo linguístico e discursivo compartilhado. Outra
noção importante do interacionismo é a de self, entendido como o auto-conceito que o indivíduo faz de si mesmo no contexto daqueles mesmos processos interativos. Essa perspectiva é
anti-representacionalista e anti-essencialista na medida em que o self não é concebido como
uma “propriedade” intrínseca dos indivíduos, mas como uma construção social (Gergen,
1999; Gergen & Davis, 1985).
Com respeito ao trabalho, prossegue Gill (1999), algumas correntes da psicologia partem do princípio de que existem necessidades que só podem ser atendidas ou satisfeitas mediante ele e que é possível observar conseqüências psicológicas negativas decorrentes de sua
privação – como vimos acima no caso de Friedman. Tal privação pode ocorrer ao menos de
duas maneiras, considerando-se a realidade do emprego nas atuais condições do mercado de
trabalho: primeira, óbvia e direta, o desemprego; segunda, quando o indivíduo atua em trabalhos desprovidos de significado – quer dizer, trabalhos cuja natureza da ocupação e das tarefas
realizadas não propic iam as condições para a satisfação daquelas necessidades. De acordo
com isso, um trabalho “ideal” é aquele em que o melhor desenho de tarefas é capaz de satisfazer um grande número de funções vitais ao bem-estar psicológico, à satisfação e motivação
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dos indivíduos. Alternativamente, quando o trabalho é mal-concebido ou quando suas cond ições são restritivas, o que se pode esperar é um perigoso efeito negativo sobre a identidade, a
saúde psíquica ou mental e a qualidade de vida geral dos indivíduos, fato observado nas diversas patologias do trabalho documentadas na literatura psicológica acumulada nas últimas
décadas.
De um lado, ao realçar a questão do sentido do trabalho, a psicologia do trabalho contribui de algum modo para afirmar sua centralidade. Isso pode ser observado em obras como
as de Deci e Ryan (1985), Feather (1989), Gini e Sullivan (1987), Jahoda (1982) e Warr
(1987). Para Jahoda, por exemplo, o trabalho não é apenas uma atividade econômica destinada à produção de valor, mas sobretudo uma instituição social. Essa autora entende que uma
importante transformação social fez com que outras instituições sociais, como a Igreja por
exemplo, não conseguissem mais cumprir o papel de suprir necessidades psicológicas básicas.
Como dito anteriormente, agora é o trabalho o único capaz de assumir esse papel. Ao mesmo
tempo em que oferece ao indivíduo uma renda, fundamental para a sobrevivência e a obtenção
de status, o trabalho oferece rotinas, organiza o tempo, estabelece relacionamentos e oferece
aos indivíduos um senso de pertencimento a projetos de valor e reconhecimento sociais. A
não-atividade, quer dizer, o não-trabalho, passa a ser associada a possíveis desequilíbrios psíquicos, depressão, dificuldade de determinar a auto- identidade e outros transtornos similares.
É como se, muitos séculos depois do fim das ordens monásticas da Idade Média, inspiradas
em São Bento, para as quais o trabalho tinha valor como atividade capaz de livrar o espírito
de pensamentos ruins e do pecado, novamente ele assumisse uma tarefa semelhante: ocupar a
mente, desenvolver potencialidades e lastrear a auto-estima e ident idade dos indivíduos em
sociedades cujos sistemas tradicionais de oferta de significados entraram em colapso.
Sendo assim, usando um vocabulário composto de palavras como necessidade, satisfação, motivação, self e auto-realização, a psicologia ajuda no desenvolvimento de uma trama
conceitual e empírica dentro da qual o trabalho ocupa lugar de destaque na construção do sentido que damos à nossa existência. Por conseguinte, parece difícil dissociar o problema da
alienação da questão do sentido do trabalho. Marx, há mais de um século atrás, nos chamava a
atenção para os problemas decorrentes de uma situação de trabalho em que os indivíduos são
impedidos de expressar suas potencialidades, interesses e liberdade. Já em Marx o problema
da alienação era um de natureza psicológica, e não econômica. Este passa a ser um problema
econômico na medida em que se acredita na baixa performance do indivíduo decorrente de
uma situação ocupacional empobrecida. Quer dizer, no momento em que a perda do sentido
do trabalho põe criticamente em risco o desempenho organizacional, torna-se vital desenvo l179

ver alternativas que restabeleçam as condições ideais para a satisfação das necessidades psicológicas. Parece não restar dúvidas de que a agenda dos teóricos da chamada “reforma do trabalho” (Mayo, Argyris, Herzberg, Maslow, entre outros) continha uma proposta de re- instituir
a ontologia do trabalho que estava sendo perdida nas condições do capitalismo do início do
século vinte (intensa burocratização, destruição dos conhecimentos especializados pela produção em massa etc.).
De outro lado, a psicologia social do trabalho, sobretudo nas correntes influenciadas
pelo interacionismo simbólico, soldou o trabalho à identidade, ao self. Com uma particularidade: o sentido do trabalho não depende de orientações a priori, como era o caso no marxismo – trabalho como categoria universal; trabalhadores como uma categoria universal –, mas
do modo como esse self, de como a personalidade, relacionam-se com o trabalho. Então, o
conceito de alienação é também aqui paradoxalmente posto em questão: um trabalho “alienante” não o é porque determinadas características “universais”, objetivas, do trabalho não
estão sendo satisfeitas, mas porque o indivíduo que o realiza não está encontrando o sentido
mais conforme às suas necessidades intimamente pessoais ou então à sua visão de mundo
particular (determinada por sua própria história de vida). A alienação, pressupondo, como
vimos, a elevação ontológica do trabalho, é um conceito objetivo e “social”, ao passo que a
“falta de sentido” para o trabalho, na versão psicológica do self, é um problema sobretudo de
foro íntimo, às vezes fruto de uma ocasional incompatibilidade entre a personalidade e o cargo ocupado ou as tarefas realizadas.
Desse modo, a ontologia do trabalho sofre uma importante modificação mediante o
vocabulário psicológico influenciado pelo interacionismo simbólico: a importância do trabalho, sua “centralidade”, depende menos de seu caráter universal e objetivo, de sua compulsoriedade devida à “natureza humana ”, do que das idio ssincrasias psicológicas dos atores em
questão. É o self que determina a orientação que o indivíduo terá em relação ao trabalho
(Drenth, 1991). Ou seja, mesmo que esse self seja definido, ao mesmo tempo, como autoreflexivo (um “eu”) e como um objeto social (um “mim”), o sentido do trabalho, por conseguinte sua centralidade dependerá da construção que o ator for capaz de fazer a partir dos
sentidos sociais divulgados sobre o trabalho. O ator terá de singularizar sua experiência com o
trabalho, de tal sorte que ele pode ou não considerar o trabalho numa perspectiva “ontológica”. Assim, a importânc ia do trabalho, seu sentido (“o que é trabalho?”), dependerá cada vez
mais da biografia desse self e de seu lugar no repertório de identidades sociais desse mesmo
self.
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Revendo a ontologia do trabalho em uma perspectiva empírica
(o caso da psicologia social empírica)

No final dos anos de 1980, uma equipe de cientistas sociais conduziu o que talvez seja uma
das mais ambiciosas e reveladoras pesquisas empíricas sobre o sentido do trabalho nas sociedades modernas no século vinte. O projeto, denominado de Meaning of Working International
Research Program – MOW (1987) –, consistiu de um survey realizado em oito países com
mais de quinze mil respondentes entre os anos de 1978-1984. O projeto, cujos resultados foram publicados em 1987, apresenta ainda um importante modelo heurístico de pesquisa no
qual se busca definir e operacionalizar o que se entende por “sentido do trabalho”.
Para os autores do referido projeto, o sentido do trabalho é composto por quatro áreas:
primeira, a área da “centralidade do trabalho” propriamente dita. Esta área é mensurada mediante dois índices, um objetivo e outro relativo, respectivamente: quanto o trabalho é importante na vida dos indivíduos e qual sua importância quando comparado a outras áreas da vida
(família, religião, lazer e comunidade). Segunda, pela área denominada de “normas sociais”,
que consiste de uma série de índices que buscam medir quais os direitos e deveres que os indivíduos consideram estar associados ao trabalho. Terceira, a área dos “objetivos do trabalho”, referindo-se à importância de se respeitar determinados valores, satisfazer determinadas
necessidades e realizar determinadas preferências mediante o trabalho. E a quarta área referese ao modo como os indivíduos entendem o que é trabalho, quer dizer, a identificação de critérios e razões pelas quais eles decidem se uma atividade pode ou não ser considerada trabalho.
Apreciados em conjunto, os resultados do MOW reforçam o argumento de que o trabalho, apesar de representar dimensão importante na vida dos indivíduos, não constitui uma
força homogênea. Em outras palavras, sua importância depende da situação, do tipo de atividade, das preferências e visão de mundo dos indivíduos bem como de seu grau de identificação com ele. Especificamente, os resultados do MOW mostram que ele é a segunda principal
atividade em termos de importância para os entrevistados, perdendo para a família mas ganhando do lazer (MOW, 1987).
Já o sent ido do que seja “trabalho” varia, levando pesquisadores como Heller (1991) a
sugerir que, mesmo não tendo a importância que possuía sob a ética protestante, isso se deve
ao fato de o trabalho ser apenas um subsistema de um conjunto maior de atividades que incluem educação, lazer, ações voluntárias etc. Heller define trabalho em sentido estrito como ati181

vidade paga, a remuneração pelo exercício de uma atividade num contexto específico (a empresa, o mercado) e para finalidades específicas (sobrevivência, aquisição de bens etc.). Por
seu turno, England (1990) observa que o trabalho é definido principalmente como uma atividade concreta, isto é, realizada tendo em vista a obtenção de um salário, num contexto específico (a empresa), durante um determinado período (jornada de trabalho) e também porque é
algo que precisa ser feito.
Revisto como atividade, o trabalho tem importância relativa, tornando-se dependente
de aspectos como a possibilidade de o indivíduo realizar tarefas enriquecedoras, variadas,
auto-orientadas, que requeiram desenvolvimento de habilidades especiais e ofereça relativa
autonomia. Quanto maior a pluralidade, riqueza e identificação com as atividades realizadas
(dentro das quais o trabalho é uma parte), maior a centralidade do trabalho. Quer dizer, a centralidade do trabalho depende de um conjunto de atividades ser reunida – ou entendida pelo
indivíduo – sob o título de trabalho e então ser estipulado como tão ou mais importante do que
outras atividades de sua vida.
Dito de outra maneira, a centralidade do trabalho depende do sentido do trabalho para
as pessoas (Morin, 2006). Heller (1991) conclui que uma baixa centralidade do trabalho, como a encontrada em diversos países pesquisados no MOW, deve-se ao fato de os indivíduos
valorizarem outro conjunto de atividades que não as estritamente associadas ao trabalho. Heller nos adverte de que, dessa forma, evitamos considerar o trabalho uma categoria tão abrangente a ponto de incluir todos os âmbitos de atividades humanas. Mais fundamental, essa correção terminológica relativiza ou matiza o peso da ontologia do trabalho – pois esta só pode
ser considerada um “fato universal” e “essencial à natureza humana” quando o trabalho é definido de modo exageradamente amplo e onipresente, algo que acreditamos encontrar na obra
de Marx.
Empiricamente, o trabalho não será uma atividade “central” quando estipulado de fora,
quando imposto ao indivíduo ou então quando não representar, de seu ponto de vista, um núcleo de atividades significativas. Na atualidade, é muito provável que indivíduos que trabalham em ocupações restritivas e empobrecidas talvez prefiram investir em outras atividades
como seu centro de identidade, como na família, por exemplo. Embora não seja nosso propósito aqui, essa afirmação poderia ser confirmada indiretamente pelas investigações sobre identidade social empreendidas pelos psicólogos sociais, especialmente por Henri Tajfel e John
Turner (Tajfel & Turner, 1986).
O mais importante, para os propósitos deste estudo, é destacar que os resultados do
MOW, ao pôr em perspectiva comparativa a importância do trabalho, matiza seu peso ontoló182

gico, fazendo-o depender de variações sócio- históricas e, principalmente, individuais. Em
segundo lugar, seus resultados mostram que o trabalho está competindo hoje com outras instâncias da vida – família, entretenimento, lazer passivo e ativo etc. – e que seus referentes
semânticos sofrem grande diversidade e variação dependendo das culturas e dos vocabulários
disponíveis.
Tais referentes variam também de acordo com as atitudes em relação ao trabalho. Wrzesniewski, McCauley, Rozin e Schwartz (1997), por exemplo, mostram que há três tipos de
atitudes: atitudes de quem interpreta o trabalho como emprego, como carreira ou como vocação. A atitude de tratar o trabalho como emprego leva as pessoas a se envolver com ele apenas instrumentalmente, quer dizer, em nome do salário. Como carreira, o propósito é usá- lo
para atingir os propósitos profissionais (usar o trabalho como meio). Já como vocação o trabalho figura como uma atividade essenc ial pela qual o indivíduo obtém prazer e gratificação.
Naturalmente, apenas neste último tipo de atitude poderíamos falar de centralidade do trabalho.
Outro ponto que consideramos especialmente revelador é que os resultados do MOW
parecem confirmar empiricamente uma tendência de “culturalização” do trabalho provocada
pelo deslocamento do que autores como D. Bell, em The cultural contradiction of capitalism
(Bell, 1979) e R. Inglehardt, em Culture shift (Inglehardt, 1990), chamam de emergência de
uma cultura pós-materialista, onde valores como qualidade de vida, preservação ambiental,
participação política e auto-realização competem com valores tradicionais ligados à produção
de bens (sociedade de produtores), crescimento econômico, poupança, disciplina e preocupação com o futuro.
Quatro anos mais tarde à publicação dos primeiros achados do MOW, em 1991, em
edição especial do European Work and Organizational Psychologist dedicada ao projeto, os
pesquisadores que participaram do estudo original buscam revalidar ou não as hipóteses originais acerca das transformações na importância do trabalho. Por exemplo, Quintanilla e Wilpert (1991), comparando os resultados do MOW de 1987 com uma nova amostra de trabalhadores alemães, chegaram à conclusão de que o trabalho vem perdendo espaço em detrimento
do lazer naquele país, e de que a orientação econômica do trabalho (“objetivos do trabalho”)
também decresceu em relação à sua dimensão expressiva, quer dizer, dependendo da situação
os indivíduos preferem trabalhar em troca de algo gratificante (por exemplo, onde sintam que
podem se auto-realizar) do que de dinheiro (salário) simplesmente. Em outro estudo, England
(1991), coordenador do MOW, constata que, entre duas amo stras de trabalhadores norteamericanos, uma pesquisada em 1982 e outra em 1989, a importância do trabalho (centralida183

de) tem diminuído, sobretudo entre os mais jovens (não socializados na ética protestante do
trabalho).

A linha da crise contratual do trabalho
(Individualização e cultura da performance)
A última linha sobre o que estamos aqui denominando de desmontagem da ontologia do trabalho engloba dois autores, ambos focados em uma mesma interrogação: o que ocorre com o
indivíduo em um momento marcado por crescente des-tradicionalização, quer dizer, quando
as formas tradicionais de contrato social dão mostras de transformação intensa? Escolhemos
abordar aqui as respostas dadas pelos sociólogos Ulrich Beck em seu The brave new world of
work (Beck, 2000), e, com Elisabeth Beck-Gernsheim, em seu Individualization (Beck &
Beck-Gernsheim, 2002), e Alain Ehrenberg em seus Le culte de la performance (Ehrenberg,
1991), L’individu incertain (Ehrenberg, 1995) e La fatigue d’être soi (Ehrenberg, 1998). Esses autores defendem que, em um momento no qual os projetos coletivos, como o trabalho,
não são mais garantidos por um contrato social forte – pela tradição, no caso de Beck, ou pelo
Estado de Bem-estar Social, no de Ehrenberg –, resta aos indivíduos a tarefa de conduzir seu
próprio projeto de vida profissional, assumindo todos os riscos implicados nesse tipo de tarefa.
Para Ehrenberg, a conseqüência é uma ampliação das responsabilidades individuais
que tem le vado a estados de anomia pessoal, como depressão – em uma leitura que lembra
muito Durkheim; para Beck, ao contrário, a situação pode trazer novas oportunidades aos indivíduos que, uma vez libertos da tradição e de suas ama rras – ou “jaula de ferro”, como diria
Weber –, podem levar uma vida com relativa autonomia e liberdade, mas ao preço de risco e
incertezas. Para Beck, a falência dos contratos sociais tradicionais abre espaço para a reapropriação de projetos de vida singulares; para Ehrenberg, o cenário é menos promissor, na medida em que talvez os indivíduos não tenham recursos próprios para lidar com o novo ambiente de intensa privatização de responsabilidades, incerteza e ambigüidade. Na seqüência, analisamos as principais idéias destes autores sobre as mudanças contratuais particularmente no
campo do trabalho, buscando entender como elas ajudam no processo de desmontagem ou
redescrição da ontologia moderna do trabalho.
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Individualização, liberdade e risco
Não há, no ocidente contemporâneo, um desejo mais forte e marcante do que o de “levar uma
vida própria”. Beck e Beck-Gernsheim (2002), analisam a emergência de uma sensibilidade
de época que considera os valores costumeiramente associados a grandes narrativas- mestras,
como as do Estado-nação, da etnicidade, da família tradicional e da classe social e do trabalho
para a vida toda, cada vez menos capazes de determinar as condutas individuais. Esses autores
dão o nome de “individualização” a esse processo e na seqüência desta seção analisamos o
que este termo significa e qual sua relação com a ontologia do trabalho no final do século vinte.
Em primeiro lugar, a individualização ocorre no contexto do que Beck (2000) e Beck e
Beck-Gernsheim (2002) identificam como a passagem da primeira para a segunda modernidade. Aquela era constituída, no plano político, pela sociedade do Estado- nação e, no plano
cultural, pelas identidades coletivas dadas a priori, como as classes sociais, as etnias e a família. No plano econômico, pelo pleno-emprego, e um modo de produção baseado na exploração da natureza física. Três transformações minaram esta primeira configuração da modernidade: primeiro, o fenômeno da “globalização” (econômica, sociológica e cultural); segundo, o
desemprego ou o sub-emprego estrutural; e, terceiro, a crise ecológica. Essas transformações
nos trouxeram à segunda modernidade, caracterizada por mudanças nos relacionamentos pessoais (crise da instituição matrimonial tal como compreendida como pater família e o restante
dos membros satelizando tal autoridade), por diferentes formas de produção e por uma pluralização dos estilos de vida. Nesta segunda modernidade o indivíduo é resgatado como unidade
ativa da política liberal.
É na segunda modernidade que o indivíduo encontra seu pleno espaço de florescimento. É aqui também que se forja uma nova ética, uma para a qual a individualização pressupõe
uma consciência e um processo reflexivo de socialização. O indivíduo tem agora de inventar
sua própria intersubjetividade, e isso fora das instituições globais da primeira modernidade.
No centro desta nova ética reside uma noção muito forte de “qualidade de vida”, que implica
no direito ao próprio “tempo” pessoal, no direito de desfrutar de novos lazeres e de novas
formas de relacionamento consigo mesmo. O tempo, aqui, é o que abre as portas para os tesouros prometidos pela época da vida auto-determinada: diálogo, amizade, diversão, ser si
mesmo, compromisso subpolítico – compromisso que é organizado em torno da alimentação,
do corpo, da sexualidade, da identidade e da defesa da liberdade política. Assim, o tempo, que
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a princípio poderia parecer algo não-político, da ordem da pura distração e do foro privado,
torna-se altamente politicizado.
Assim, a individualização é baseada em uma outra ética que não a tradicional, judaicocristã, do estado liberal de direito. Ela é baseada no princípio do “dever consigo próprio”.
Isso, afirmam Beck e Beck-Gernsheim, não necessariamente é sinônimo de “egoísmo”, mas
uma transformação nos vínculos do indivíduo consigo próprio e com a sociedade. Há, na individualização, um foco na auto- libertação como um processo ativo focado na busca por novos laços na família, no mercado e na política. O indivíduo reinventa a ordem social. Assim,
o potencial político da nova esfera privada reside na realização que possibilita um grau de
auto-amoldamento da vida das pessoas e que, por meio do ato direto de fazer as coisas de modo diferente e semelhante ao mesmo tempo, desafia e supera as crenças culturais profundamente enraizadas. Ou seja, Beck e Beck-Gernsheim contrapõem à ordem da “primeira modernidade” (onde predominava a “soberania do povo e da disciplina”), calcada na tradição e mecanismos fortemente encaixados no plano social (família patriarcal, mercado de trabalho regulado na forma do assalariamento e da jornada de trabalho), uma individualização com poder
micropolítico capaz de imputar um ato criativo na transformação e na bricolagem de símbolos, significados e valores passíveis de reinvenção permanente e de experiment ação livre.
Beck e Beck-Gernsheim chamam esse contexto do individualismo criativo de uma
“auto-cultura”, que, segundo eles, “significa destradicionalização, liberação das certezas e
suportes dados de antemão. Sua vida se torna, em princípio, uma risco-aventura. Uma história
de vida normal se torna uma vida eletiva, uma biografia de risco, no sentido de que tudo é
uma questão de decisão” (p. 48). A tomada de decisão é feita num ambiente em que se assumem as conseqüências pessoais que deste ato podem derivar. Uma condição estrutural do
presente momento histórico é que a incerteza é produzida no próprio ato decisório. Tais decisões incluem tudo, desde a decisão de comprar um terno preto ou azul até as decisões mais
primárias e fundamentais, como a de conduzir a própria vida. No entanto, quando um grupo
percebe que está em vias de assumir um peso que é maior que sua própria capacidade, a reação é desespero e angústia. É aqui que a compulsão à auto-atividade da construção e fabricação de si se tornam um grave problema de saúde pessoal, de limites e capacidades reais. O
problema, encerram os autores, não é que a tradição tenha enfraquecido, mas que uma carga
cada vez maior desaba sobre pessoas que, por essa razão, se tornam vulneráveis e fragilizadas.
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Trabalho, individualização e ontologia

O que pode ser dito do impacto do processo de individualização sobre o trabalho? Em primeiro lugar, o trabalho se torna uma narrativa pessoal, associado à biografia escrita pelo próprio
indivíduo e pela qual ele organiza seu projeto de vida. Isso é bem diferente da visão tradicional sobre o emprego: este pertence à empresa e o indivíduo se limitava a seguir o que era exigido por ela. Na concepção de Beck e Beck-Gernsheim (2002), o movimento de individualização no campo do trabalho abre espaço para a realização de desejos que manifestam as escolhas e o estilo do indivíduo. O desejo de levar uma vida própria, ao chegar no campo do trabalho, põe em evidência o desejo de possuir e de cultivar uma carreira, e nesse sentido o mercado funciona como poderosa força propulsora à individualização, pois realça a competitividade
entre os indivíduos – só é possível competir quando se consideram as diferenças entre eles.
A “vida própria” é uma vida que Beck e Beck-Gernsheim chamam de reflexiva. A reflexividade é hoje condição para se viver singularmente, pois implica em se apropriar dos
efeitos que a própria ação, sobre si e o mundo, tem sobre a consciência. Uma “administração
ativa” é necessária para a condução da vida num contexto de demandas conflitantes e num
espaço de incerteza global. Torna-se normal o teste de diferentes histórias; várias identidades
que se sobrepõem vão sendo descobertas e uma vida é construída graças a sua combinação. A
estrutura social da vida própria aparece junto com uma diferenciação e individualização contínuas, em outras palavras, com a individualização das classes, grupos étnicos, famílias nucleares e biografias femininas normais. É nesse sentido que as categorias sociais nacionalmente
fixadas da sociedade industrial são culturalmente dissolvidas ou transformadas. Na ceara global em que indivíduos são confrontados com o risco e com situações incertas, e face às quais
têm de pensar, agir e viver, vão se formando experiências subjetivas significativas, formadas
de combinações de identidades, arranjos e desarranjos momentâneos, negociações e formações alternativas.
Como podemos pensar a ontologia moderna do trabalho em um contexto de individualização da experiência com ele? Em nossa leitura do texto de Beck e Beck-Gernsheim, observamos que estes admitem que o cenário subjetivo contemporâneo é povoado de oportunidades
de acesso à identidade que não se restringem prioritariamente ao trabalho (como “grande na rrativa”). Na linha do que refletem esses dois autores, as vias de acesso à singularização teriam
se ampliado e diversificado. Claro que o trabalho continua como uma dessas vias, mas não
como referente único do sujeito – mas na forma de “fator de individualização”.
187

A escolha da carreira é um dos exemplos mais notórios desse desejo contemporâneo
de individualizar a experiência com o trabalho. A carreira reflete, no imaginário atual, muito
mais do que um emprego, quer dizer, a tutela a uma organização: reflete o próprio caráter do
indivíduo (ainda que um “caráter precário”, diria Richard Sennett), seu estilo, suas preferências e o tipo de visibilidade social que lhe é devida por sua trajetória (individual) bemsucedida. Na mitologia moderna do mundo dos negócios é possível reconstruir a bio grafia de
um indivíduo a partir dos incidentes críticos que marcaram sua carreira. Nesse caso, como
falar em ontologia do trabalho?
Podemos dizer que tal ontologia é redescrita a partir da introdução do elemento “risco”.
Quer dizer, o trabalho até pode ser uma base importante para a construção da identidade; no
entanto, quanto mais alguém depender dele para construir sua identidade, mais deverá estar
cônscio de que sua biografia profissional poderá ser, a qualquer momento (mesmo que se
“prepare” da melhor forma possível), interrompida. O conceito de individualização e risco
introduzidos por Ulrich Beck podem nos ajudar então a determinar os pesos e as medidas na
experiência atual com o trabalho. Na “essência” da idéia de carreira reside, pois, a possibilidade de ascensão ou queda. Na visão de Ehrenberg, como veremos abaixo, nem sempre os
indivíduos estão dispostos ou são capazes de responder à pressão dos riscos e das incertezas
desse tipo de identidade.

O trabalho e o culto da performance
Em suas três principais obras, o sociólogo francês Alain Ehrenberg (1991; 1995; 1998) discute idéias que se aproximam muito das encontradas no estudo de Beck e Beck-Gernsheim
(2002). Da mesma forma que estes, Ehrenberg defende que a falência progressiva da capacidade política do Estado em fornecer modelos legítimos de ação e referências sociais aos ind ivíduos tem dado margem a um movimento de individualização caracterizado pela valorização
do indivíduo móvel, autônomo, independente, capaz de encontrar, por si mesmo, suas referências na existência e de se realizar por meio de sua ação pessoal.
Há, na perspectiva de Ehrenberg, uma tendência de fundo nas sociedades democráticas
avançadas: a indeterminação, que "é um modo de existência de massa do qual o indivíduo
conquistador e o indivíduo sofrente desenham as bordas e as inexoráveis tensões" (Ehrenberg,
1991, p. 18). A indeterminação implica um futuro incerto e o enfraquecimento da confiança
numa sociedade que se responsabiliza pelas ações dos indivíduos e por projetos e ideais pu188

blicamente sustentados e assumidos. Como diz Ehrenberg (1991): "A vida era vivida pela
maior parte das pessoas como um destino coletivo; hoje, ela é uma história pessoal. Cada um,
de agora em diante, indubitavelmente confrontado com o incerto, precisa apoiar-se sobre si
mesmo para inventar sua vida, lhe dar um sentido e se engajar na ação" (p. 18). A maneira de
responder a esse estado de incerteza é recorrendo ao que Ehrenberg chama de “o culto da performance”.
Tal culto se caracteriza pela junção de três tipos de discursos: o esportivo, o do consumo e o empresarial. No início dos anos 80, relembra Ehrenberg, a rápida ascensão do ind ividualismo se construiu, ao mesmo tempo, como símbolo da valorização das iniciativas da
sociedade civil e da crise da representação política: "O que a política já não podia fazer, o
econômico ia se ocupar: a empresa, nova solução miraculosa, se tornava cidadã" (Ehrenberg,
1991, p. 16). Nesse ambiente, altera-se a representação social da empresa, a qual deixa de ser
percebida como instrumento de dominação dos grandes sobre os pequenos para funcionar
como modelo ideal de conduta para o indivíduo, já que ela é símbolo de eficácia e de iniciativas ousadas num contexto turbulento. Ela abandona o terreno econômico stricto sensu e fornece modelos de subjetivação para a grande massa da população. A empresa é a fornecedora
oficial de um tipo muito particular de singularização: a performance.
Uma espécie de aventura empresarial passa, então, a ocupar o lugar deixado vazio pelo declínio dos modelos de política que produziam o repouso do indivíduo sobre instituições
que agiam em seu lugar e falavam em seu nome. Ao tornar-se uma "comunidade de pertenc imento", a empresa prolonga na vida pública a mitologia da autorealização que antes (até a
década de 80) era promovida no exclusivo registro da vida privada, mediante o consumo.
Quando a privacidade se torna, enfim, o suporte para um desprendimento de um destino fixo
em proveito da liberdade de escolher a própria vida, e quando há uma abertura e um aumento
das oportunidades dadas à iniciativa pessoal, ocorre uma mudança radical na forma de representar a individualidade: ela passa a significar uma trajetória de realização e desenvolvimento
pessoais, calcada principalmente na busca e manutenção do próprio bem-estar psíquico e fís ico. É exatamente nesse contexto de introdução e germinação de uma nova configuração da
individualidade que ganha destaque o discurso empresarial, pois ele promete funcionar como
uma alavanca poderosa na construção de uma singularidade pautada pelo desejo de eficácia e
de ascensão pessoais.
Uma condição fundamental para a instalação massiva do discurso empresarial como
forma privilegiada de singularização é o que Ehrenberg (1991) classifica como “inflexão da
sensibilidade igualitária”. O autor apresenta dois momentos da referida sensibilidade. Num
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primeiro momento, havia o cuidado para se manter nitidamente separadas as noções de concorrência e justiça. Tanto o Estado-Providência, com suas políticas de assistência social,
quanto o ideal de uma sociedade sem classes, atuaram como soluções globais aos problemas
colocados pela oposição entre concorrência e justiça. Em ambos os casos, aponta Ehrenberg
(1991), tinha-se em vista a tarefa, tanto de proteger o cidadão dos efeitos da concorrência
quanto, se possível, de aboli- la de vez. Num caso como no outro, porém, era preservada a
oposição entre ambas. Com a crise do Estado-Providência e das políticas de assistência social,
tal oposição começa a desfazer-se por completo. Ehrenberg (1991) afirma que o segundo
momento da sensibilidade igualitária, justamente aquele que estaria em ação hoje em dia, se
anuncia quando as relações sociais passam a ser reorganizadas à luz de uma concorrência generalizada.
A inflexão da sensibilidade igua litária atual consiste em não mais opor concorrência e
justiça, mas, pelo contrário, em fazer da justiça um produto direto da concorrência. Essa é a
significação do novo regime empresarial. Hoje, afirma Ehrenberg, a singularização do indivíduo não é possível a não ser num estilo de relações sociais marcadas pela comparação permanente que atinge a maior parte dos domínios da existência. O culto da performance contribuiu
para uma nova definição do ator de massa: alguém que se singulariza mediante a apropriação
de um discurso ultra-concorrencial. Como diz Ehrenberg (1991): "A profissionalização da
vida sob os auspícios da empresa seria, doravante, a única via para conquistar sua autonomia,
se referenciar na existência e definir sua identidade social. Nós somos, de agora em diante,
intimados a nos tornar os empresários de nossas próprias vidas" (p. 16 - grifado no original).
Essa popularização do modelo empresarial nos domínios da subjetividade abre, em definitivo, uma "multiplicação de vias de acesso à individualidade" (p. 216). O culto da perfo rmance, nesse sentido, aproxima o universo empresarial, com suas figuras e estereótipos, do
universo heróico, cujo motor central é a crença na autonomia individual irrestrita, na tomada
de riscos e numa ação pessoal sobre si mesmo, um trabalho sobre si mesmo, numa relação
que põe em cena a concorrência como produto da justiça. A ação individual é uma ação destinada a forjar e a inventar o indivíduo dentro da dupla narratividade do heroísmo (via esporte)
e do empreendedorismo (discurso empresarial). A aventura empresarial, fundida pelos discursos do consumo (do bem-estar) e do esporte (tomada de riscos, trabalho sobre si), caracteriza
um regime de mudança num contexto instável, cheio de incertezas e de riscos.
No culto da performance o indivíduo, qualquer que seja seu lugar na hierarquia social,
é impuls ionado a ocupar uma posição que torne visível sua única subjetividade, ou melhor, o
que torna cada um, simultaneamente, único e semelhante. O governo de si, as atividades em
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nome de si mesmo, tornam crível, para qualquer pessoa, a possibilidade de chegar sempre em
primeiro lugar, desde que seja capaz de se governar sem a necessidade da presença de uma
autoridade que lhe mostre, ou indique, o caminho certo. "Cada indivíduo deve, então, se inventar a si mesmo no presente, singularizando-se por sua ação pessoal" (Ehrenberg, 1991, p.
17 - grifado no original). Mas, como se poderia decompor os elementos que constituem o discurso empresarial?
Em primeiro lugar, analisando a disseminação da competição no seio da sociedade. E,
ao contrário do que se poderia imaginar, a credibilidade da mitologia concorrencial foi possível mediante a apropriação de um modelo de concorrência típico das provas esportivas, e não
de um modelo extraído do mercado. O esporte sempre caracterizou um tipo de excelência
social e um tipo de sensibilidade igualitária onde há uma justa concorrência, visto que todos
estão na mesma referência às normas e regulamentos estáveis. A concorrência esportiva ocorre obedecendo a uma institucionalização de justas desigualdades, ou seja, vence aquele que se
desempenhou melhor, comparativamente aos outros. Nesse sentido, a apropriação do modelo
da competição esportiva "permite à concorrência sair do mercado e se livrar das figuras de
injustiça. O que é uma justa concorrência? Uma competição" (Ehrenberg, 1991, p. 18).
Assim, o culto da performance emprestou à competição esportiva seu critério de justa
concorrência ao fazê- la passar de uma justa concorrência esportiva privada (restrita aos estádios e eventos esportivos), para uma norma na vida pública, aliada à temática da realização
pessoal, antes oferecida pelo consumo privado de bens (sobretudo entre as camadas médias da
população). Logo, "a prática esportiva e a linguagem do esporte penetraram a tal ponto nos
poros da sociedade que está em vias de se tornar o lugar de passagem obrigatório dos valores
da ação" (Ehrenberg, 1991, p. 172).
Hoje, reforça Ehrenberg, só conta a ação do indivíduo que dependa dele mesmo, calcado no modelo heróico e "radical" do esporte "fora do estádio". A figura do empresário e os
modos de ação empresarial se tornaram a encarnação mais visível do heroísmo contemporâneo porque resumem um estilo de vida que põe em ação a tomada de riscos numa sociedade
que faz da concorrência inter-individual uma justa concorrência. Além disso, o empresário
simboliza a encarnação do homem voltado para o futuro, que consegue ver num ambiente
incerto e turbulento, subverte as hierarquias instituídas, abre novos mercados e lança novos
produtos. Diante dessa aventura empresarial em que se tornou a sociedade o modelo organizacional deixa de ser retratado como um mero dispositivo administrativo, restrito à produção
ou exploração desmesurada, para se tornar uma relação com a existência, um sistema de con-
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dutas de si, consistindo na implicação do indivíduo na formação de sua autonomia e de sua
responsabilidade.
"Empresa", portanto, designa não mais uma acumulação de capital (embora isso, obviamente, não se exclua), mas uma maneira de se conduzir, ou melhor, o fato de se "empreender" qualquer coisa: "Ela simboliza uma criação pessoal, uma aventura possível para todos"
(Ehrenberg, 1991, p. 198 - grifado no original). Colocada nesse nível familiar, os "vencedores" dessa nova aventura empresarial nos fazem ficar mais próximos dos "heróis", ideal tentador, como se isso estivesse ao nosso alcance, bastando-nos, apenas, querer ganhar e vencer.
Segundo Ehrenberg (1991), se a empresa é um modelo para toda a sociedade, o “ganhador” estende um ideal de performance individual para todas as camadas sociais. O show
empresarial, continua o autor, tem pelo menos duas conseqüências importantes e solidárias
uma à outra, ilustrando a ampliação considerável do acesso à individualidade e constituindo
as condições indispensáveis para que ela seja um ideal de massa acreditável.
Em primeiro lugar, uma desierarquização das atividades sociais e econômicas. Vencer
não importa onde, em qualquer campo, em qualquer esfera, em qualquer lugar e dimensão.
“Os chefes de empresa simbolizam, de qualquer modo, uma performance inteiramente terrena,
na medida em que seu campo de atividades não tem nenhum limite” (p. 210). Em segundo
lugar, uma generalização dos públicos da vitória. Aqui entram os infindáveis manuais, as inumeráveis revistas, magazines, os livros, reportagens, filmes, comentários, workshops, seminários, eventos, simpósios etc., consagrados a dar poder e conteúdo às práticas de conquista
e vitória, de sucesso social. Como diz Ehrenberg, “hoje cada indivíduo teria na cabeça a possibilidade de se tornar um líder” (p. 210). Está na “cabeça”, já que a nova literatura sobre o
assunto afirma que vencer, se dar bem, é mais uma questão interna, de mentalidade e disposições, do que meramente um instrumento técnico ou “e xterno”.

Comentários finais
Neste capítulo nossa intenção foi discutir o que estamos chamando de desmontagem da ontologia do trabalho. Como vimos no capítulo anterior, o trabalho havia se tornado uma questão
central do ponto de vista econômico, moral, filosófico, ideológico e contratual. O auge dessa
centralidade deu-se no século dezenove e começo do seguinte. Mas o trabalho também tornou-se central do ponto de vista da construção da identidade. Estamos denominando de ontologia do trabalho quando este serve de metanarrativa que estreita os laços entre trabalho e
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identidade. No capítulo anterior, se tomarmos qualquer uma das bases da referida ontologia,
veremos que havia uma associação forte entre trabalho e identidade, associação essa amparada tanto no projeto moderno do sujeito filosófico quanto em instituições como Igreja, empresas e Estado.
O balanço dos autores aqui discutidos sugere um enfraquecimento da associação entre
trabalho e identidade. Como deverá ter percebido o leitor, nossa estratégia consistiu em discutir a situação do trabalho na segunda metade do século vinte tendo como parâmetro as bases
da ontologia do trabalho. Em comum, as linhas de crítica a essas bases assumiu um caráter de
desconstrução ou de desmontagem. Isso significa que a experiência com o trabalho na segunda metade do século vinte assume um caráter ambíguo e fragmentado, pois o trabalho já não
parece mais garantir uma expressão segura da identidade, tendo em vista que seus próprios
referentes foram sendo transformados, bem como as instituições que o sustentavam. Sabemos
agora que o enfraquecimento dessa associação ocorreu em quatro frentes principais, criticamente sintetizadas a seguir.
Em primeiro lugar, a perda da centralidade econômica do trabalho é acompanhada de
alterações nas instituições modernas, em especial das empresas. Na prática, pensamos aqui na
redução dos postos de trabalho, na crescente utilização de tecnologias de informação e nas
conseqüentes mudanças nos sistemas de produção. A emergência de novos setores como o
financeiro e o das indústrias criativas mostra que a relação capital- trabalho deve ser matizada
para sua melhor compreensão hoje. Veja-se o caso das indústrias criativas. Tratam-se de empresas que têm, na sua base, o chamado capital humano ou social. Dependem da transformação de subjetividade em valor econômico: dependem do esforço, da criatividade, da capacidade de inovação, de redes sociais e outras dimensões da vida humana não necessária e diretamente ligadas ao capital. Como vimos neste capít ulo, isso abala a centralidade do trabalho
assalariado, do modelo de emprego industrial, e confunde registros da existência que outrora
permaneciam mais bem delimitados, como entre trabalho e lazer, por exemplo.
Pudemos acompanhar neste capítulo que em suas obras mais recentes Marx já antecipava a vitória do trabalho vivo, ou criativo, sobre o trabalho morto, ou instrumental. Na medida em que a origem do valor descolar-se-ia cada vez mais do tempo de trabalho físico despendido, o tempo restante seria tempo livre a ser usado como melhor conviesse aos indivíduos.
Seria, em suma, um tempo de não-trabalho. Contudo, concordamos com os autores que viram
nesse tempo de não-trabalho nova fonte de renovação para o capital. O capital social e o capital criativo, enquanto propriedades de indivíduos, são re-apropriados pelo capital e transfo rmados em valor de troca, valor econômico. Defendemos que esta pode ser uma nova forma de
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centralidade do trabalho, na medida em que ele se confunde com a vida inteira do indivíduo.
A identidade é então construída ao mesmo tempo em que se constroem novas relações de valor. Em outras palavras: se na sociedade industrial o profissional desempenhava um papel,
uma identidade, esperada pelo outro – pelo empregador –, agora esse mesmo profissiona l se
confunde com a identidade de trabalho, visto que o trabalho passa a ser uma propriedade sua e
não de mais ninguém (da empresa, do empregador etc.).
Em segundo lugar, a perda da força da ética protestante do trabalho. Novamente tratase de uma perda de centralidade de um determinado valor do trabalho – aquele que o associava ao cumprimento metódico, diligente e disciplinado do dever. A ética do trabalho consistia
de uma narrativa pública sobre o trabalho pela qual os indivíduos se reconheciam como trabalhadores devotados a uma causa maior do que a mera satisfação de necessidades básicas. Outro aspecto importante desta ética era a compulsão a poupar. Com o aumento do poder de consumo e com alterações institucionais correspondentes – a crescente importânc ia do setor de
serviços e de bens simbólicos – a conduta de poupança tornou-se incompatível com o novo
regime do desejo. A aquisição de bens, a socialização numa cultura predominantemente descartável, alterou a experiência com o tempo: o cons umo não é futuro, mas presente.
De um lado, portanto, a reeducação do desejo; de outro, uma configuração econômica
específica: o acesso ao consumo só se faz mediante o trabalho. Daí este último ter sido revisto
como atividade- fim, tornando-se antes um meio para o consumo e também para o lazer. O
trabalho passa a ser visto como uma “necessidade”, algo da ordem da esfera pública e dos
compromissos; o consumo, por sua vez, aparece como nova força de singularização, novo
vocabulário de descrição dos sujeitos e de conquista de identidade – seja mediante aquisição
de bens e distinção social, seja na forma de busca e fruição de sensações. Concordamos que
essa mudança, apontada por vários autores aqui estudados, representa uma alteração importante, uma redescrição, do sujeito do trabalho. Se este sujeito direcionava-se pelo ideal do
trabalho, da consciência de trabalhador, de homem devotado à realização de ideais como progresso e ascensão, o novo sujeito do consumo é orientado pelo prazer, pela busca de sensações, pela sensualidade e pelas demandas de aquisição, descarte e renovação.
Em terceiro lugar, temos a desmontagem do sujeito do trabalho tal como entendemos
ele ter sido construído na obra de autores como Karl Marx. O marxismo tornou-se uma das
principais metanarrativas do último século. Dentro dela, conceitos como o de alienação deixaram sua forte contribuição para a disseminação do sentido essencial e central do trabalho na
vida humana. Um indivíduo alienado no trabalho ou pelo trabalho, tentamos argumentar, só
pode permane cer nesse estado desde que o trabalho seja a fonte principal de sua identidade. A
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consciência se aliena no trabalho desde que ela seja uma consciência de trabalho. Vários autores demonstraram neste capítulo que uma diminuição na importância do valor do trabalho leva
a uma postura instrumental em relação a ele, vale dizer, meramente contratual, pecuniária. O
trabalhador pode até estar “alienado objetivamente”, sem o saber; mas, do seu próprio ponto
de vista, esse não parece ser o caso, pois seu verdadeiro “e u” está em outro lugar: por exe mplo, na família, na sexualidade (como mostrou Foucault), no lazer e assim por diante.
Duas vertentes da psicologia social nos ajudam ainda na compreensão das transformações do sujeito do trabalho. Primeira, a corrente das atitudes sociais. A noção clássica de atitude separa ação (o comportamento visível) e o repertório de valores que orienta ou julga essa
ação. O trabalho pode, por exemplo, ser altamente valorizado pelo indivíduo, no que este teria
uma atitude positiva em relação a ele, mas divergente das atividades práticas que esse mesmo
indivíduo é obrigado a desempenhar. O inverso também é verdadeiro: o indivíduo pode realizar um trabalho que seja altamente compatível e sintonizado com seus valores. Mais importante, o conc eito de atitude tem o mérito de relativizar o peso de valores sociais únicos; se é
certo que os indivíduos adquirem seus valores no contato com a cultura, é também certo que
ele tem flexibilidade para alterá- los nos termos que melhor se ajustem à sua própria história,
personalidade, demandas etc. Dessa forma, acreditamos que a psicologia social empírica, baseada no estudo de atitudes, ajudou bastante na relativização da metanarrativa ontológica do
trabalho.
A segunda vertente é o interacionismo simbólico. Mostramos neste capítulo que a
questão do significado é muito importante para essa vertente. Ao contrário da psicologia social individualista que perdurou no cenário norte-americano por muitas décadas, o interacionismo insiste na construção social do conhecimento e da identidade. O self é, ao mesmo tempo, individual e social – depende da inserção do indivíduo em redes de relacionamento interpessoal bem como de sua própria interpretação dos roteiros disponibilizados naquelas redes.
No que diz respeito à desmo ntagem da ontologia do trabalho, o interacionismo contribui com
ao menos dois insights valiosos. Primeiro, que o sentido do trabalho depende do ator em questão; segundo, a importância do trabalho, seu sentido (“o que é trabalho?”), dependerá cada vez
mais da biografia desse self e de seu lugar em seu repertório de identidades sociais.
Por fim, a última linha de desmontagem da associação forte entre identidade e trabalho
envolve a crítica à natureza contratual do trabalho. Nesse caso, o que está em evidência é a
des-institucionalização do trabalho, a desmontagem do arranjo moderno em que ele foi colocado: emprego estável, instituições estáveis (empresas) e uma identidade baseada em tradição
e enredos “encaixados” no tempo e no espaço (o lugar da fábrica; o lugar da casa; experiên195

cias partilhadas em comunidades fechadas). Falar em ontologia do trabalho equivalia a falar
em identidade institucionalizada. Com a mudança nos arranjos institucionais, os indivíduos
foram desconectados de sistemas sólidos e colocados em relações fluidas nas quais os espaços
e o tempo já não coincidem com as experiências vividas. A condição da modernidade tardia,
termo usado pelos autores englobados nessa última linha, torna especialmente difícil para os
indivíduos encontrar as coordenadas sociais em cujo entorno possam elaborar seus mapas de
auto-identidade. Risco, incerteza e auto-responsabilização agem como forças poderosas contra
os roteiros essencialistas do tipo trabalho- identidade.
Nessa última versão, a identidade assume um caráter de construção auto-reflexiva. É
um projeto em aberto e ao cargo do indivíduo. No vocabulário usado pelos autores dessa linha, a “crise” moderna envolve a desconstrução das antigas identidades solidificadas e a recomposição de novas estabilidades. O único problema é que o ambiente está pouco legível e
os indivíduos não têm, de antemão, as coordenadas seguras para guiá- los. Como discutiremos
no próximo capítulo, esse tipo de posição, ao mesmo tempo em que enfatiza a liberdade relativa dos indivíduos das instituições da modernidade, também nos mostra que o risco pode ser
elevado, com conseqüências sabidas: ansiedade, medo e, no extremo, insegurança quanto à
própria identidade.
Para finalizar este capítulo, acreditamos que haja duas idéias centrais que permeiam
todos os autores aqui incluídos: primeira, de que as certezas estão com os dias contados. Nisto
aproximam-se do movimento pós-modernista, cujas premissas insistem no caráter “desconstrutivo” presente na atualidade. Segunda, que as instituições moderna s mudaram muito nas
últimas cinco décadas. As empresas, por exemplo, alteraram seus modelos de trabalho – o que
pode ser captado por rótulos como pós- fordismo, pós- industrialismo, economia da criatividade e do conhecimento, uso maciço de tecnologias e assim por diante. Vistas em conjunto, ambas as idéias apontam para um abalo na estrutura do projeto moderno. Esse será o tema de
nosso capítulo final.
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Capítulo 6
Os novos ethos do trabalho
(Ou da insegurança ontológica na experiência atual com o trabalho)

No capítulo anterior nosso alvo de análise foram as quatro linhas sobre a situação do trabalho
na segunda metade do século vinte. Em cada uma delas o trabalho é questionado nos termos
em que originalmente foi concebido, isto é, como fonte do valor econômico, como objeto de
uma ética específica, como principal meio de definição da subjetividade e da identidade e
como contrato social.
Demos o nome de desmontagem da ontologia do trabalho ao processo de enfraquecimento das bases econômica, ética, filosófica e contratual do trabalho, respectivamente. Essa
desmontagem pode ser observada na pluralidade de sentidos e na posição ambígua do trabalho
na atualidade, particularmente no que diz respeito à construção da identidade. Quer dizer,
nosso pressuposto é de que, à medida que aquelas bases são abaladas, mais cresce a possibilidade de o trabalho não ser mais a forma privilegiada de os indivíduos descreverem-se a si
mesmos.
Mas, como defendemos neste capítulo, isso não quer dizer que a relação entre trabalho
e identidade tenha simplesmente desaparecido, como parecem advogar os adeptos do “fim do
trabalho”. O que acreditamos ter havido é um enfraquecimento do vínculo essencial, ontológico, entre ambos. Como conseqüência, o trabalho é hoje descrito por meio de pequenas na rrativas, e não mais, como no passado, da metanarrativa ontológica. Em nosso modo de ver, a
experiência com o trabalho é hoje informada por cinco narrativas públicas acerca de seu sentido e valor, as quais denominamos aqui de ethos do trabalho – o ethos moral-disciplinar; o
romântico-expressivo; o instrumental; o consumista; e o gerencialista.
Mostraremos neste capítulo que, na medida em que sua sustentação por instituições
sociais torna-se dúbia, a coexistência de cada um desses ethos leva a uma privatização da experiência com o trabalho. Os indivíduos têm acesso apenas a narrativas sobre o valor e o sentido do trabalho dependendo do contato singular que estabelecem com um ou mais desses
ethos e das situações práticas a que são chamados a justificar. A situação gera ambigüidade,
pois ao mesmo tempo em que há uma pluralidade de sentidos do trabalho há também possib i197

lidade de focos de ansiedade e tensão devido às sobreposições e divergências entre tais ethos
num contexto que denominamos de rareamento institucional e solicitação de agência.
Por fim, analisamos neste capítulo como a referida ambigüidade na experiência atual
com o trabalho está relacionada a um fenômeno aqui denominado de insegurança ontológica,
o qual pode atingir número crescente de indivíduos submetidos às sobreposições desses ethos
e cerceados, pelo meio social institucionalmente restrito, em sua agência. Vamos analisar em
que exatamente consiste tal tipo de insegurança e também quais as respostas que podem ser –
ou são – utilizadas para aplacá- lo.

Desmontagem da ontologia do trabalho
No século vinte o trabalho parece ter se tornado um “problema”. A sua intensa presença nos
debates políticos que tiveram vez no decorrer de todo o século talvez ajude na demarcação de
sua extensão: redução da carga de trabalho; distribuição de renda; políticas de inserção e integração social; desemprego em massa estiveram na pauta. Encontramos argumentos, em dive rsas escolas das ciências sociais – como na “nova” Escola de Frankfurt, por exemplo, por
Clauss Offe (Offe, 1985) –, no sentido de os contemporâneos não esperam mais derivar sua
identidade do trabalho. Já nos idos de 1960, Peter Berger, autor responsável por um importante e lúcido ensaio sobre a situação do trabalho (Berger, 1964), sensibilizava-se com o problema do trabalho em sua época, um problema referente à precariedade de seu significado, sent ido ou papel na definição da identidade. Berger talvez tenha sido um dos primeiros a nomear o
fenômeno que aqui chamamos de desmontagem da ontolo gia do trabalho. Outros como ele, no
decorrer dos últimos trinta anos, seguiram linha semelhante e podem ser associados a um
mesmo ponto comum: a conexão trabalho- identidade tem sofrido importantes transformações.
Por mais díspares que sejam as linhas de pensamento sobre o problema do trabalho no
decorrer do último século, elas parecem convergir em torno de um mesmo ponto: as mudanças nas bases da ontologia moderna do trabalho. Analisamos no capítulo anterior quatro das
que consideramos as princ ipais linhas acadêmicas de discussão sobre o problema do trabalho
no século vinte: primeira, a linha que defende a crise do valor-trabalho; segunda, a linha que
defende o declínio ou a transformação no sentido da ética tradicional, protestante, do trabalho;
terceira, a que analisa os problemas associados à perda de sentido do trabalho, ao problema da
alienação, em suma, a linha que acompanha a crise (filosófica e sociológica) do sujeito do
trabalho; e, por fim, a linha que discute as transformações na importância e no papel do traba198

lho como contrato social, concomitante à emergê ncia dos movimentos de individualização e
ao surgimento do que se denomina cultura do espetáculo e da performance, nas quais a questão da auto-responsabilização parece fundamental.
Vistas em conj unto, essas linhas apontam para uma redescrição da ontologia do trabalho. Esta agora compete com outros discursos, com outras narrativas identitárias que, psicológica, social e institucionalmente estão desconectadas da esfera do trabalho tal como este era
compreendido no início do século vinte. Como conseqüência, é a ambigüidade que parece
marcar a experiência atual com o trabalho. Que quer dizer essa ambigüidade?
Numa palavra, que toda a bagagem ocidental, ontológica, sobre o trabalho tem de conviver hoje com uma realidade complexa e fragmentada, um declínio em seus modelos tradicionalmente instituídos (o trabalho para a vida toda, com carteira assinada, contratualmente
estável) e com novas ofertas narrativas (novas ofertas de sentido, por exemplo, o do consumo,
do corpo/beleza, da moda etc.). Mais importante para os propósitos deste estudo, essa amb igüidade significa que a ontologia do trabalho, enquanto metanarrativa pública na qual se associavam fidedignamente trabalho e identid ade, está decomposta em vá rios ethos, cada um
defendendo uma visão particular sobre o que é e por que trabalhar e qual a influência disso
sobre a construção da identidade. Esses ethos, iremos argumentar, operam como pequenas
narrativas sobre o sentido e o valor do trabalho, bem como sobre a relação dele com a construção da ident idade.
Entretanto, antes de seguir para a análise desses ethos precisamos entender como a
narrativa pública do trabalho associava, de maneira fidedigna, trabalho e identidade. Para isso
temos de mostrar como a ontologia, como prática discursiva, pode ser associada a uma espécie de narrativa bem como à construção da identidade.

Narrativa e identidade

Podemos entender melhor o papel da ontologia do trabalho definindo-a como uma narrativa
acerca do sentido e valor do trabalho na vida humana. Genericamente falando, a finalidade de
uma narrativa é fornecer um vocabulário coerente que os indivíduos podem usar a fim de
construir e organizar suas ident idades no tempo-espaço e de lidar com seus relacionamentos
sociais. Conforme lembra Pahl (1997), a noção de Paul Ricoeur segundo a qual a constituição
da identidade se resume essencialmente a uma operação narrativa foi fundamental para introduzir a questão da narratividade nas discussões sobre o tema. Em sua esteira, autores como
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Somers e Gibson (1994) afirmam que as narrativas nos ajudam a construir nossas identidades
na medida em que nos oferecem vocabulários e roteiros de descrição de si mesmo, os quais
possuem, ao mesmo tempo, uma dimensão pessoal, social e histórica. Em seu profícuo estudo,
aqueles autores identificam quatro dimensões da narratividade.
Um primeiro tipo de narrativa é a narrativa ontológica. Elas nos ajudam a saber quem
somos, por que e como fazemos as coisas que fazemos. São histórias que os atores sociais
usam para dar sentido a suas vidas. O pressuposto dessas narrativas é de que a auto- identidade
se constrói na medida em que o indivíduo concebe sua vida como mais do que meramente
uma série de eventos dispersos e sem relação causal uns com os outros. As narrativas ontológicas processam esses eventos de modo a torná- los episódios e enredos articulados causalmente no tempo e no espaço. Conforme dizem Somers e Gibson (1994), “a principal característica da narrativa é oferecer uma compreensão unicamente pela conexão (embora instável)
das partes em uma configuração construída ou em uma rede social (embora incoerente ou
inexeqüível), compostas de práticas simbólicas, institucionais e materiais” (p. 59).
A questão é que as narrativas ontológicas ajudam os indivíduos a desenvolver e sustentar a própria identidade, pois estes se conhecem na medida em que usam expressões lingüísticas para se auto-justificarem e na medida que outros também as usam para referirem-se
a eles. Nesse ponto há uma familiaridade com o conceito de redes de crenças e desejos empregado por Rorty (1991a). Uma narrativa ontológica é construída em primeira pessoa e se
expressa em relatos justificadores que aos poucos se diluem em roteiros relativamente consistentes e legíveis. O processo depende, obviamente, de seleção racional por parte do indivíduo,
que escolhe os fatos e os reconstroem a uma luz favorável. Contudo, conforme salientam oportunamente Somers (1994) e Somers e Gibson (1994), as narrativas ontológicas não se
constroem no vácuo, mas sim em um dado enquadre temporal, geográfico e de uma estrutura
social. Esse enquadre oferece roteiros e significados públicos aos indivíduos que servem como pano de fundo para aquela construção. Daí a necessidade de distinguir outra dimensão do
processo narrativo.
Narrativas públicas são um segundo tipo de narratividade identificada por Somers e
Gibson (1994). São aquelas associadas a formações culturais e institucionais mais amplas do
que a individualidade. Os indivíduos podem recorrer a esse tipo de narrativa quando se sent irem coagidos a legitimar ações ou experiências particulares, fazendo-as ganhar sentido dentro
de uma determinada rede intersubjetiva e institucional. Incluem estereótipos culturais, explicações midiáticas, narrativas de igrejas, partidos, famílias, governos e nação. Essas narrativas
se aproximam do conceito de cultura – um conjunto de crenças, valores e visão de mundo
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compartilhada, podendo ser amplas ou mesmo locais. Não dependem para sua existência da
construção de conhecimentos formais ou científicos, mas do modo como os atores sociais
interpretam suas experiências cotidianas. Neste último sentido, aproximam-se, em nosso modo de ver, também do conceito de representações sociais desenvolvido por Serge Moscovici
(Moscovici, 2003).
O terceiro tipo são as narrativas conceituais. Consistem de conceitos e explicações
construídos princ ipalmente pelos especialistas (cientistas sociais) em sua tentativa de explicar
fenômenos cotidianos – por exemplo, por que existe desemprego ou como evitá- lo. Conforme
destaca Somers (1994), o desafio desse tipo de narrativa é “oferecer um vocabulário que possamos utilizar para reconstruir e categorizar ao longo do tempo e do espaço as narrativas ontológicas e os relacionamentos dos atores sociais, as narrativas públicas e culturais que info rmam suas vidas e a intersecção crucial entre essas narrativas com outras forças sociais relevantes” (p. 620).
Por fim, um quarto tipo de narratividade são as metanarrativas. Para Somers e Gibson
(1994) tais narrativas têm a característica de serem grandes esquemas conceituais abstratos
que visam a ligar as narrativas conceituais e os atores sociais na perspectiva história ampla.
Por exemplo, vários dos termos usados por cientistas sociais são informados por essas metanarrativas, como a do Progresso, Modernidade, Pós- modernidade, Capitalismo, Sociedade
pós-industrial, Iluminismo, Marxismo. Globalização entre outras. Essas metanarrativas deveriam propiciar um quadro legível em que as narrativas conceituais pudessem encaixa r-se. Na
atualidade, conforme destaca Pahl (1997), há uma disjunção entre essas duas formas de narrativa que caberia aos sociólogos harmonizar, embora não estejam conseguindo.

Ontologia do trabalho e identidade

Podemos agora examinar a ontologia do trabalho à luz da distinção feita acima entre formas
distintas de narratividade e sua associação com a construção da identidade. De acordo com
nossa perspectiva, a ontologia do trabalho consistia de uma metanarrativa pública sobre o
valor do trabalho que influenciava as narrativas ontológicas de modo a fazer a identidade
depender fortemente de sua expressão por meio do trabalho. Essa metanarrativa se expressava
pela centralidade econômica, moral, filosófica, ideológica e contratual do trabalho, bem como
pelas diversas instituições da sociedade industrial e seus representantes.
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A ética do trabalho foi talvez uma das mais importantes metanarrativas públicas sobre
o valor do trabalho. Quando, por meio dela, se postulava o princípio moral de que trabalhar
era um dever espiritual e de que uma vida reta de atividades, orientada ao futuro e comprometida com as próximas gerações, era sinal de respeito e obediência à graça divina – claramente
uma narrativa pública – a identidade tinha elementos externos sobre os quais se referenciar.
Se questionado por que trabalhava, o indivíduo recorreria à narrativa pública sobre o valor do
trabalho e seu sentido, mesclando-a com suas próprias inclinações pessoais. O grupo ao qual
pertencia, moldado sob a mesma matéria ética, servia como apoio externo à narrativa pessoal.
Outras metanarrativas igualmente importantes, como a do sujeito do trabalho, exerceram também seu papel na soldagem da identidade ao trabalho: solidariedade social em torno
do trabalho (como reflexo da divisão do trabalho); organização do tempo social em torno do
trabalho (as rotinas envolvidas com o trabalho institucionalizado na empresa); obtenção de
valor moral por meio dele (o caráter, numa sociedade de trabalhadores, deriva parte de sua
substância da valorização social do trabalho). O “sujeito do trabalho”, delineado conceitua lmente por cientistas sociais como Karl Marx, tinha uma contra-partida institucional: a relativa
estabilidade das empresas, a coordenação de esforços institucionais para inculcar nos jovens a
importância do trabalho e para adestrá-los em termos de habilidades profissionais legíveis e
relativamente “seguras”, bem como iniciativas políticas que buscavam assegurar o trabalho
como um “direito” de todos.
A desmontagem da referida ontologia inclui um ataque, por assim dizer, a essa sua
base institucional. Quando o trabalho esmaece em sua função de gerador de valor econômico,
os arranjos institucionais alteraram-se apropriadamente. Depois da onda de reestruturação das
empresas dos anos de 1980 para cá, partic ularmente nos países desenvolvidos, a que muitos
chamam de “fim da era das grandes corporações” e pela qual o emprego foi enxugado em
quase todos os setores industriais, tornou-se difícil continuar com a narrativa da importância
“essencial” do trabalho – sobretudo para os administradores “médios”. Some-se a isso o desarranjo político do trabalho, especialmente observado na crise dos chamados Estados de
Bem-estar Social, e a narrativa ontológica terá ainda mais dificuldade em se manter com o
mínimo de coerência.
Como conseqüência, em defensiva, os indivíduos passam a apelar a outras narrativas
para a construção de suas identidades, como as de gênero, qualidade de vida, lazer e consumo.
O trabalho foi privatizado, tendo de disputar com outros element os do novo repertório de identidades sociais “pós-modernas”. Foi esse fenômeno que Berger (1964) diagnosticou sem
seu tempo. Mais de vinte anos depois, em 1989, pesquisadores britânicos confirmaram a
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mesma intuição de Berger: de que os administradores dos anos de 1960 pareciam bem diferentes daqueles dos anos de 1980 relativamente ao privilégio atribuído ao emprego e à sua
dependência psicológica dele (Scase & Goffee, 1989). No caso britânico, as razões tinham a
ver com o desarranjo institucional pós-crise do petróleo (em 1973) e com as reformas do governo Thatcher (que tomou posse em 1979). Daí em diante cresceria em todo o mundo ocidental a constatação de que a identidade desconectara-se do emprego. No Brasil, o fenômeno
se acentuou principalmente na década de 1990 com a abertura econômica do governo Ferna ndo Collor e com a intensificação da adoção de processos de gestão por resultado e meritocraticamente orientados por parte de nossas empresas.

Os novos ethos do trabalho
A conseqüência da desmontagem da ontologia do trabalho é o enfraquecimento do trabalho
como uma metanarrativa pública. Em nosso modo de ver, essa metanarrativa está hoje fragmentada em diversas narrativas públicas e conceituais sobre o sentido e o valor do trabalho.
Vamos denominar de ethos do trabalho as narrativas públicas sobre ele na atualidade. Diferentemente daquela, essas narrativas não parecem ser capazes de garantir mais a fidedignidade
do laço entre identidade e trabalho, não ao menos com a força que supúnhamos fazer a metanarrativa, ou seja, a ontologia do trabalho.
Cada um dos ethos que vamos aqui descrever possui sua própria “verdade” sobre o
que é trabalho e sua participação na construção das narrativas ontológicas. Assim, o que observamos é uma variação de intensidade no que diz respeito à conexão trabalho- identidade
nesses ethos que vai desde uma intensidade relativamente forte até uma baixa ou nula conexão. Especificamente, identificamos e analisamos a seguir cinco desses ethos: o moraldisciplinar; o romântico-expressivo; o instrumental; o consumista; e o ethos gerencialista.

O ethos moral-disciplinar

Este ethos é composto pelos resíduos da antiga ética protestante do trabalho e por doutrinas
moralistas tradicionais (ao estilo das “doutrinas patronais” discutidas no Capítulo 4) que enfatizam o dever de trabalhar e os aspectos normativos dessa atividade. Isto é, nesse ethos é realçado o caráter reprodutivo e o sentido social do trabalho.
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Podemos associar esse ethos às gerações anteriores, talvez as que hoje tenham filhos
na casa dos trinta anos. Para aquelas, o importante no trabalho é o cumprimento diligente do
dever; seu ideal consiste em chegar no horário, obedecer às normas, respeitar o chefe, cumprir
com os rituais exigidos pela organização ou pela ocupação. Esta é a ética do homemorganização estudada por Whyte (1956), de acordo com a qual os valores do grupo se sobrepõem à iniciativa individual e aos valores pessoais. O indivíduo parece aceitar que os ideais
estejam fora de si, incrustados em instituições e estabilizados por meio delas.
Neste ethos podemos afirmar haver uma separação entre prazer e trabalho. Este último
tem a ver com dever, com responsabilidade, com caráter no sentido social deste termo – como
uma representação pública, um papel social que responde e atende às expectativas alheias.
Tem a ver ainda com tarefas sendo realizadas por que têm de ser realizadas, independentemente de trazerem ou não satisfação, de trazerem ou não prazer. No caso de não trazerem, o
indivíduo pode se justificar pela narrativa pública de seu grupo, como sendo alguém que está
cumprindo sua parte, educando seus filhos, poupando e pensando no futuro, construindo sua
casa e mantendo-se como um bom pai e profissional. Não é à toa que seja um ethos tipicamente masculino, podendo estar ainda baseado em rígida separação entre papéis de acordo
com a identidade sexual: pai-provedor e mãe-dona de casa.
O ethos moral-disciplinar parece ter feito eco recentemente no livro da alemã Judith
Mair (Mair, 2005). A autora, sócia de uma agência de publicidade na Alemanha, causou uma
polêmica mundial entre os profissionais de recursos humanos ao denunciar que as práticas
atuais de trabalho em equipe, teletrabalho, participação nas decisões e busca de satisfação
(prazer) no trabalho mais geram problemas do que melhorias. A tese de Mair é de que o trabalho deveria voltar a ser tratado apenas como trabalho, ou seja, como uma atividade que os
indivíduos têm de realizar na empresa e não em casa ou nos espaços não-profissionais. Quer
dizer, ela insiste sobre a dimensão puramente disciplinar do trabalho, a qual foi perdida com o
apagamento das fronteiras que separaram trabalho e vida privada. Uma das regras que Mair
pratica em sua agência é expressa pela frase “trabalho não é diversão”, ou então “você não
vem à empresa para ter prazer, mas para trabalhar”. Assim se refere Mair ao modo como o
trabalho era tratado em outros tempos:

“Antigamente bastava cumprir o seu dia de trabalho e esperar o fim do expediente. Em
geral, o tempo disponível para tanto estava estipulado em oito horas; o fim de semana
era fim de semana e, executado o trabalho, no programa dos empregados e dos empresários constava um simples e comovente ‘fim do expediente’. Essas regras eram apli204

cadas por quase todas as empresas e fábricas e dificilmente alguém teria a idéia de
questioná- las. Muito pelo contrário. Elas constituíam uma rotina familiar e estrutur avam o dia de trabalho, freqüentemente sem graça e cinzento, ma rcando seu começo
obrigatório, o término visível e a pausa entre os dois blocos” (p. 31).

Nessa caracterização fica muito claro a noção de trabalho como disciplina e como algo
separado do prazer. Trabalho, nesse ethos, é atividade pública; prazer pertence à esfera privada. Trabalho é trabalho, apenas isso. Do ponto de vista da identidade, vemos duas possibilidades nesse ethos: primeira, a identidade não está associada ao trabalho, não no sentido de identidade íntima, o verdadeiro eu do indivíduo. Mas o trabalho é um papel social que deve ser
cumprido e, nesse sentido, o indivíduo que o realiza aparece aos olhos dos demais como um
“bom homem” ou uma “boa mulher” que está fazendo nada mais do que sua obrigação. O
espaço da identidade ficaria então reservado a outras áreas da vida, como à família. Não há
certamente uma associação intrínseca entre trabalho e identidade, tal como existe no ethos
gerencialista, por exemplo; talvez faça mais sentido falar em caráter do que em identidade
nesse ethos.

O ethos romântico-expressivo

Herdeiro da ética do artesão estudada no Capítulo 3, este ethos realça a natureza expressiva do
trabalho, seu potencial de concretizar a verdadeira essência humana por meio do domínio sobre a obra. Aqui a ênfase é na dimensão “pericial” do trabalho, isto é, em algo que alguém
domina e executa com maestria.
A principal característica deste ethos que o diferencia do restante é sua ênfase no trabalho como fim em si mesmo. Esse tipo de ética remonta, é provável, ao ideal grego de boa
vida, definido por Aristóteles como uma vida vivida por si mesma, sem necessidades de referências extrínsecas. Não é à toa que, para aquele filósofo, o trabalho de alguém para uma outra pessoa era símbolo de privação da própria essência da liberdade humana. Ou então sua
crítica, que detalhamos no Capítulo 3, ao lazer como um espaço entre um intervalo de trabalho e outro.
Uma outra característica de distinção deste ethos é a ênfase no trabalho como reconhecimento pela maestria com que uma obra ou atividade são feitas, e não pelo reconhecimento
extrínseco, seja na forma de salário, status, prestígio ou capacidade de consumo, como vere205

mos no ethos instrumental, a seguir. Quando alguém trabalha por si mesmo e para si mesmo é
menos importante o reconhecimento, na qualidade de aval, dos outros. Claro que esse tipo de
ética funciona num regime de perícia, ou seja, quando o indivíduo tem um dom e o talha paciente e diligentemente até que ele seja primoroso ou irreproduzível. Talento, perícia e obra
compõem assim um único conjunto; se o nome dado a esse arranjo é “trabalho”, então ele sem
dúvida desempenha um papel importante na expressão do próprio indivíduo.
Neste ethos, onde o trabalho é visto como criação, o prazer é inegavelmente importante. Mas, ao contrário do ethos consumista, onde o prazer também deve ocorrer, aqui o prazer
deriva do fato de que o trabalhador-artista “consumir” sua própria obra à medida que ele a
traz à vida. Isso porque parte importante do prazer está associada ao consumo. Talvez o ethos
romântico do trabalho tenha influenciado o ethos consumista; isso é bem provável tendo em
vista esse seu caráter de “consumir a si mesmo” e de obter prazer disso. Campbell (2001), por
exemplo, demonstra magistralmente como o romantismo influenciou na emergência da sociedade de consumo.
Seja como for, neste ethos o trabalho é importante para a definição da identidade na
medida em que ele é, por assim dizer, a identidade-em-construção, em plena atividade. O problema é que, na atualidade, isso pode ser dificultado, primeiro, pela dificuldade de alguém
dedicar-se a um “dom”, a um talento e a uma perícia (é preciso, hoje, fazer tudo ao mesmo
tempo); segundo, pela voracidade consumista que atinge em cheio o núcleo deste ethos, redescrevendo o sentido e o valor do consumo com finalidades prioritariamente extrínsecas, ou
seja, fazer a roda da fortuna consumista funcionar (e a economia também).

O ethos instrumental

O ethos instrumental enfatiza a dimensão liberal do trabalho, quer dizer, sua característica de
emprego; pode-se dizer que esse ethos é resultado da matriz de pensamento econômica na
qual trabalho é uma troca, submetido à lógica capitalista de eficiência e produtividade. Do
ponto de vista da empresa, o trabalho é uma relação na qual esta espera o máximo de desempenho do indivíduo no desempenho de suas funções. Nesse sentido, ele depende do crescimento do próprio negócio, de variáveis externas de mercado (como ciclos econômicos, constrições e expansões setoriais, nível de intensidade do trabalho-capital necessário etc.), das
competências do indivíduo (no sentido de capacidade de realização), de processos, estruturas
e tecnologias.
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Neste ethos o trabalho não é uma certeza, mas um vínculo instável; não são valorizadas ou focadas suas características subjetivas, como percepção sobre seu sentido, seu valor ou
importância do ponto de vista dos indivíduos envolvidos; tampouco se preza aqui sua associação com a identidade, a menos que essa associação, como vimos no capítulo anterior, redunde
em geração de valor econômico, como quando um vendedor “empresta” sua personalidade
para seduzir o cliente, se necessário for, quanto à qualidade do produto em questão. O fenômeno é sensivelmente identificado por Allain de Botton:

“Independentemente da camaradagem que possa ser formada entre empregador e empregado, independentemente da boa vontade que os trabalhadores possam demonstrar
e apesar dos muitos anos que possam dedicar ao trabalho, eles devem viver com o conhecimento e a angústia concomitante de que seu status não é garantido – pois cont inua dependendo tanto de seu desempenho como do bem-estar econômico da organização onde trabalha – que são portanto um meio para o lucro e nunca, embora possam
ansiar inabalavelmente por isso no nível emocional, um fim em si mesmos” (Botton,
2005, p. 110).

A frase acima pode soar demasiado crua em um momento no qual se valoriza tanto o
capital humano das empresas. No entanto, ela não chega a ser uma novidade. Como apropriadamente nos lembra Botton, Karl Marx já havia captado essa condição do trabalho qua ndo,
em 1848, em seu Manifesto comunista, descrevia o triunfo da visão econômica sobre as tradições comunais anteriores ao capitalismo. A ascensão da burguesia e de seu novo aparato ideológico destroem os laços tradicionais baseados no altruísmo e na “identificação com o próximo” cristã. Em seu lugar, coloca o interesse econômico. Marx coloca assim a questão: “[A
economia] só conhece o trabalhador como um animal de trabalho – como uma besta reduzida
às necessidades corporais mais estritas.” Ou então: “[os empregados eram] como o óleo aplicado às rodas para mantê-las girando. O verdadeiro propósito do trabalho não é mais o homem, mas o dinheiro” (apud Botton, 2005, pp. 108-109).
No entanto, a visão de um capitalismo egoísta e financeiramente orientado encontra
seu apoio ideológico na clássica e célebre proposição da teoria do amor-próprio de Adam
Smith, a qual citamos em detalhes no capítulo anterior. Para Smith, como vimos, a eficiência
do trabalho poderia ser controlada e manipulada por meio de sua divisão e organização. Nas
mãos de Smith, o trabalho vira uma espécie de commodity (o “fetiche da mercadoria” marxiano), cujo valor pode ser determinado em horas e situado dentro de um sistema econômico de
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trocas. E o fundamento motivacional dessas trocas era o interesse por si mesmo. Obviamente,
a teoria do amor-próprio é um corolário da teoria da divisão e especialização do trabalho: na
medida em que o indivíduo não controla mais a totalidade dos meios que lhe permitem satisfazer suas necessidades, deve então depender de outros e estes dele. Economia e moral nascem fundidas na obra de Adam Smith.
Nesse ethos, portanto, o que está em questão é o valor social do trabalho. E devemos
entender por valor social a capacidade produtiva do trabalho, seja ele medido em horas ou em
“conhecimento”. Pois afinal a chamada “economia do conhecimento” não aboliu o trabalho;
pelo contrário, o recolocou em novos circuitos de produção no qual são valorizados outros
aspectos que não a mão-de-obra strictu sensu. Talvez as premissas deste ethos sejam as menos
visíveis, pois ele toca em um ponto do “mundo real” – um sistema que ainda é capitalista – no
qual os discursos correntes sobre “gestão do conhecimento”, “capital humano”, “capital social” não captam de todo.
Gostaríamos de acrescentar três outros aspectos deste ethos muito importantes. Em
primeiro lugar, esse ethos foca em processos meritocráticos; em segundo, o trabalho é aqui
um meio de obtenção de renda; e, em terceiro lugar, de status. Vejamos cada um desses aspectos a seguir.

Meritocracia. O sistema meritocrático é uma invenção moderna e ocidental. Quando socializados em seus princípios, os indivíduos podem não se dar conta de que outras formas de justiça já foram tentadas ao longo da humanidade. Pois é disto que se trata: quais os critérios justos para diferenciar os indivíduos (a própria palavra “indivíduo” já é um sistema desses!)?
Como uma sociedade pode fundamentar, justificar, seus crit érios de alocação de recursos? Em
termos nem tão econômicos: como uma sociedade pode tranqüilizar seus indivíduos, justificar
seus sistemas de controle e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de justiça e “procedência”?
Talvez um dos primeiros sistemas de estabelecimento de justiça nas categorizações
sociais tenha sido o religioso. Na mentalidade cristã, por exemplo, é claro quem merece as
recompensas do céu e quem não merece; o justo será salvo, enquanto que o pecador, condenado. Sociedades inteiras viveram à luz desse sistema de justiça. Poucos eram os que questionavam o sistema, por exemplo, se alguém deveria ou não ir para o céu. Os que tentaram questionar foram mortos ou marginalizados, como o atesta a Inquisição. Um segundo sistema de
justiça foi o aristocrático. Ligado à propriedade (terra), tal sistema determinava quem poderia
ser “nobre” ou “plebeu”, para ficar com uma caricatura simplista mas verdadeira. Em tal sis208

tema, as desigualdades eram justas na medida em que uns tinham a posse da estirpe e da terra
e outros não.
Com o surgimento da burguesia o sistema de justiça tal como o conhecemos hoje em
sua essência começou a ganhar forma. A meritocracia é um sistema no qual a justiça advém
do mérito. E o que é mérito? Em primeiro lugar, mérito é uma qualidade, por assim dizer, de
indivíduos. Alguém tem mérito quando, individualmente, realiza algum feito considerado
notável num determinado sistema de crenças sociais. Em segundo lugar, e como conseqüência,
o mérito, por contraposição à posse de uma propriedade, é uma realização. Em terceiro lugar,
como nos lembra Sennett (2005), o mérito se subordinava ao gênio, por exemplo, de um artista; com o passar do tempo, foi equiparado à talento – acrescentamos nós, a um talento realizado no campo do trabalho. Nesse sentido, este último, ele próprio, poderia ser pensado como
um espaço meritocrático, pois permite a exposição e diferenciação – e recompensa (entendase: reconhecimento econômico e social, status) –dos talentos individuais.

Renda. No ethos instrumental esta dimensão do trabalho aparece com notória força, pois ele
ganha seu valor como instrumento à medida que permite a aquisição de um salário. Fizemos
uma discussão anteriormente neste capítulo sobre o cerco burguês ao trabalho: privado de
seus valores ético-religiosos, resta-lhe apenas apelar para sua capacidade de geração de renda
e, conseqüentemente, de sobrevivência. O paradoxo, discutimos, é que, ao mesmo tempo em
que vivemos numa sociedade de consumo, com suas pressões e insinuações para aquisição e
descarte contínuo de mercadorias, precisamos de renda para consumir. Exceto em casos excepcionais, como heranças ou outras formas de fortuna (!), é ao trabalho que todos têm de
recorrer para pôr a roda do consumo para girar. E, naturalmente, o meio de fazer isso é pela
renda. Quando maior o desejo de consumir, maior a renda necessária e, conseqüentemente, a
necessidade de trabalhar.
Há exatos cinqüenta anos Mills (1956) diagnosticava o problema. Para ele, o trabalho
havia deixado de ter qualquer valor intrínseco – como vimos acima na discussão do ethos romântico-expressivo – e sobrevivido apenas graças a sua “despersonalização simbólica” e capacidade de permitir acesso à renda. Mills foi genial ao perceber que é a ansiedade e o medo
do fracasso que funcionam como as molas propulsoras ao trabalho, e não o valor intrínseco de
auto-realização, algo tão caro à ética do artesão de que trata Mills e que analisamos no Capítulo 3. Nesse sentido, neste ethos não se trata propriamente de uma centralidade psicológica do
trabalho, o fato de ele representar a personalidade de alguém, sua identidade; antes, trata-se de
uma centralidade econômica, do medo de ser inútil economicamente numa sociedade que co209

loca seus ideais identificatórios na capacidade de consumir. É quase impossível o trabalho
sobreviver com algum valor intrínseco numa sociedade de consumo.

Status. Por fim um comentário breve sobre a terceira característica deste ethos, sua ênfase no
trabalho como fonte de status. Em sociedades altamente diferenciadas e individualizadas como as nossas, os laços que ligam um indivíduo a outro se estreitaram em torno de poucos pontos comuns de contato. O amor, a família e o trabalho de longe são os predominantes. Pessoas
solitárias em grandes cidades não têm muitos espaços de acolhimento exceto em empresas e
nos círculos de amizade por elas propiciados. Além disso, o envolvimento com um objetivo
comum (por exemplo, “vencer um adversário”, “lançar um novo produto”) faz com que diferenças críticas sejam minimizadas e haja uma disposição ao contato que de outra forma talvez
não existisse.
Talvez Durkheim ainda esteja certo quando coloca no trabalho uma fonte importante
de solidariedade. Claro que as condições mudaram muito desde quando ele escreveu Da divisão social do trabalho. No entanto, mesmo com suas intensas fragmentações e instabilidades,
o trabalho é, do ponto de vista do indivíduo, fonte de reconhecimento social e estabelecimento
de rotinas (mínimas, todavia). Mas, de novo, isso não significa centralidade ou valor intrínseco ao trabalho: significa que os indivíduos a ele recorrem para não desaparecer socialmente.
Como disse certa vez Nietzsche, numa passagem com a qual abrimos este estudo, a “adoração
ao trabalho” tem a ver com o medo da individualidade.
Por fim, o trabalho permite a obtenção de status em sentido amplo: socialmente se
acredita que indivíduos com elevados cargos nas organizações, ganhando um bom salário e
morando em mansões sejam pessoas bem-sucedidas. Ao menos essa é a visão comum disseminada neste ethos. O valor do indivíduo, neste caso, é determinado pelo quanto ele ganha e
pelo tipo de visibilidade que lhe permite sua carreira. Quer dizer, não é movido por autorealização que o indivíduo às vezes escolhe seu trabalho, mas por desejo de status, para usar
o título de um livro de Alain de Botton.

O ethos consumista

Nesse ethos o trabalho é descrito como meio para obtenção de satisfação. Este termo tornouse comum nas atuais práticas de gestão de pessoas das empresas. Acredita-se que, quanto
maior a satisfação, maior a chance de o profissional alcançar altos níveis de desempenho e
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produtividade. Adicionalmente, com a introdução do discurso da qualidade de vida e da responsabilidade social (para não mencionar de outros, como o da governança corporativa e
“melhores lugares para se trabalhar”), as empresas passaram a se interessar mais detidamente
pelos aspectos motivacionais envolvidos na relação de trabalho. Independentemente de se
levadas por causas justificadas ou humanistas ou meramente interesses de rentabilidade, o fato
é que a gestão da satisfação entrou para a pauta das prioridades da área de RH e de resto de
toda a empresa.
Consta que no campo da psicologia, no qual a questão da satisfação está mais diretamente envolvida, tenha sido Elton Mayo quem primeiro a associou ao contexto de trabalho.
Seus famosos estudos de Hawthorne com grupos de trabalho na década de 1930 fundamentaram a necessidade de os gestores preocuparem-se com os aspectos sociais do ambiente de
trabalho e não, como era o padrão da época, apenas com os aspectos racionais, produtivos ou
operacionais – algo em que Taylor e sua administração científica de tempos e movimentos
deixaram sua inegáve l contribuição. A partir de então foi crescendo a sensibilidade quanto aos
aspectos sócio-técnicos do trabalho.
Com o desenvolvimento da psicologia aplicada às organizações, os estudos sobre satisfação no trabalho foram se tornando mais complexos. Passou-se, em um primeiro momento,
a acreditar que sua manifestação dependida de fatores externos e, em um segundo, de fatores
externos. Em parte a maneira de pensar a satisfação tem a ver com o aparecimento das teorias
comportamentais sobre a motivação e das teorias cognitivas. Para as primeiras, o comportamento, a ação, resultam do desejo de eliminar uma necessidade – uma carência ou falta do
indivíduo, que pode ser de ordem biológica, social ou mais elevada. Em geral, as teorias comportamentais insistem sobre os aspectos extrínsecos da motivação. Ou seja, acreditam que é
preciso haver motivos externos para os indivíduos se comportarem: por exemplo, de um bom
salário. O indivíduo, nessa perspectiva, só se satisfaria quando o ambiente externo lhe permitisse isso.
Já as teorias cognitivas focalizam nas atividades mentais e nas percepções pelas quais
as pessoas determinam se estão ou não satisfeitas ou motivadas. Importa para essas teorias o
modo como o indivíduo interpreta sua situação em um dado momento e em relação a um determinado trabalho. A satisfação é então definida como um sentimento pessoal, qualitativo,
singular que depende do aparato cognitivo do indivíduo, de suas memórias afetivas e de seus
mapas mentais de decodificação da realidade imediata. A conseqüência prática dessa reapresentação do tema é a preocupação em as empresas entenderem o que seus funcionários estão
sentido ou como avaliam seu vínculo de trabalho. Daí as pesquisas de satisfação que se torna211

ram comum atualmente, por meio das quais os funcionários são solicitados a expressar sua
percepção sobre aspectos organizacionais críticos, como ambiente de trabalho, relação com a
liderança, relacionamento interpessoal, processos de comunicação e assim por diante.
Ao mesmo tempo, a preocupação em identificar níveis de satisfação alastrou-se para
fora do campo estritamente psicológico. E talvez a mais notória forma como isso aconteceu
tenha sido no campo do relacionamento entre empresa e seus consumidores. A cultura de serviços que se consolidou nas últimas décadas trouxe para a ordem do dia o lema “satisfação do
cliente”. Não apenas a área de RH tem de se haver com o gerenciamento do nível de satisfação dos funcionários como também a empresa toda, especialmente seu departamento de marketing, tem de saber a quantas anda a satisfação de seus clientes. Cliente insatisfeito é sinal
claro de perigo, pois ele pode alastrar focos de crítica à empresa e seus produtos como simplesmente deixar de consumir. Podemos dizer que uma espécie de paranóia de satisfação
tomou conta da cultura de consumo ocidental.
Mas de que forma a problemática da satisfação nos ajuda a entender o ethos consumista do trabalho? Nesse ethos o trabalho deve proporcionar satisfação. Como avaliar um bom
trabalho? Veja se ele traz satisfação a quem o realiza. Trata-se de uma mentalidade idêntica à
que existe na relação cliente-produto: se a experiência não gerar prazer, se ela não satisfazer
(aplacar) alguma necessidade, real ou imaginária, do cliente, ela não é bem-sucedida. Dizendo
de forma mais exata: se não houver satisfação não há geração de valor econômico, pois este
depende de um reconhecimento por parte do cliente. Reconhecimento, nesse caso, significa
consentimento, aprovação e, sobretudo, fidelidade. A onda de “inovação” que atinge hoje as
empresas é nada mais do que uma variação disso: mudar para continuar a fidelizar o cliente.
Seja como for, a “cola” que liga produto-empresa-cliente é, portanto, a satisfação.
Similarmente, no trabalho o processo tem de ser o mesmo. Se a empresa; se o cargo;
se a carreira; se os colegas de trabalho; enfim, se todos os “stakeholders” que estão em contato com o indivíduo não o satisfizerem, ele “estará fora”, como se diz. Contudo, às vezes a
realidade impõe um corte nesse raciocínio: nem sempre é possível “cair fora”. Nesse caso, a
conseqüência é insatisfação e, com ela, todos os males associados: baixo comprometimento
com o trabalho, nível medíocre de desempenho, alto nível de stress, reclamações e assim por
diante. Chama-nos a atenção, nesse particular, resultados de várias pesquisas sobre satisfação
no ambiente de trabalho. Por exemplo, em uma, divulgada pela revista Você S.a. em sua edição de agosto de 2004, de 626 executivos pesquisados de 400 empresas, a insatisfação é mencionada por 75% deles. As causas? Mau relacionamento com a chefia e o excesso de tarefas
são citadas como as mais graves.
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Pesquisas semelhantes são divulgadas a todo momento. Independentemente do rigor,
da metodologia e dos critérios nos quais elas se baseiam e da “edição” que não raro sofrem, a
mensagem é clara: a satisfação no trabalho é um problema. E por que é um problema? Além
de pelas razões já dadas, uma outra pode ser acrescentada: por que o ethos do consumo alastrou-se por toda a sociedade, agindo como uma poderosa força normativa que estimula os
indivíduos a ficarem mais sensíveis às características da relação de trabalho em que estão. Tal
ethos é baseado numa ética do prazer, na qual as frustrações, por menor que sejam, já são suficientes para abalar a estrutura motivacional do indivíduo. Sua extensão ao campo do trabalho é apenas uma manifestação adicional da mentalidade de descarte que caracteriza tal ética:
se o “produto” não agradar, se ele não trouxer prazer, sensações prazerosas e satisfação, ele é
imediatamente descartado. E se, por razões da realidade, ele não puder ser, então o indivíduo
o “tolera”.
Para finalizar, gostaríamos de mencionar, ainda que esquematicamente, algumas outras características do ethos consumista do trabalho. Primeira, a ética do prazer e a paranóia
de satisfação funcionam como padrões de medida pelos quais o indivíduo toma decisões de
carreira. A regra é maximizar o prazer e minimizar o desconforto. Segunda, nesse ethos a
constituição da identidade depende do quanto o trabalho em questão “agrega” de prazer; terá
mais chances de expressar a identidade aquele trabalho menos conflitivo e exigente em termos
de renúncias e necessidade de adiamentos (o que, diga-se de passagem, uma prerrogativa de
qualquer projeto de eu). Terceira, a identidade, ela própria, é pensada num circuito de cons umo: assume-se uma identidade dependendo do quanto ela traga de visibilidade, status e prestígio, bem como de coerência com os ideai identificatórios do sujeito (ideais de consumo).
Quarta, nesse ethos o prazer está em realizar alguma coisa por si mesmo, e não para outro:
alguém trabalha para si mesmo e seus ideais, e não por uma ética coletiva ou ideal coletivo.
No extremo, a preocupação é com o nível de renda e poder aquisitivo para permitir o acesso
ao mercado de bens de consumo – ou então ao mercado de sensações. Quer dizer, o trabalho,
nesse ethos, é apenas um meio para a obtenção do prazer e da satisfação que ele traz.

O ethos gerencialista

Esse ethos está intimamente ligado aos discursos do management ou gestão empresarial. Tratam-se das crenças disseminadas por consultores, empreendedores, gestores de recursos humanos, escolas de negócio ou administração, “gurus” empresariais, pela literatura de gestão e
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pela mídia geral de negócios. É o dialeto usado nos meios corporativos para explicar os fenômenos ali observados ou então para legitimar as ações ali praticadas. De acordo com Wood e
Paes de Paula (2002), o campo da gestão empresarial superou a definição simples de área de
conhecimento, ganhando o status de setor de negócios, em suma, de uma indústria.
Estudiosos do discurso gerencialista levantaram algumas características-chave desse
tipo de literatura. Por exemplo, Wood e Paula (2002) destacam que ela nasce de uma interseção entre oferta de panacéias gerenc iais, busca ansiosa de soluções fáceis para todos os males
da gestão e um clima de turbulências e grandes mudanças. Transformadas em modas e modismos gerenciais, elas são aplicadas e implementadas sem um discernimento substancial sobre suas premissas e finalidades, o que acaba transformando as intervenções em soluções inconsistentes e paliativas.
Contudo, apesar das possíveis inconsistências e futilidades que podem ser imputadas a
essa literatura, estudos como os de Furusten (1999) e Epstein (2001), por exemplo, destacam
que ela tem influenciado decisivamente na consolidação de um ideário gerencialista, no qual
termos como excelência, performance, eficiência e competências têm se popularizado no discurso de gestores e profissionais no contexto corporativo. Afirmações semelhantes são feitas a
propósito da imprensa popular de gestão por Mazza e Alvarez (2000), que verificaram a influência dessa mídia nas práticas gerenc iais italianas.
O ethos gerencialista nasce da confluência de quatro transformações. Primeira, do que
Deeks (1993) chama de cultura de negócios. Entre as principais premissas dessa cultura estão
um crescente poder de influência e decisão das empresas na vida social em geral; a atribuição
dos mais elevados status sociais a personalidades do mundo corporativo, como os executivos
ou homens e mulheres de negócio; crescente papel decisório das empresas no sistema educacional, em termos de quais habilidades desenvolver e quais cursos fazer; e uma invasão da
cultura de negócios por meio da mídia geral, o que se observa em termos não só materiais,
como intelectuais e espirituais.
A segunda transformação está associada ao movimento gerencialista, surgido na década de 1980 em países como Inglaterra e Estados Unidos. Na Inglaterra, o movimento tem início com a ascensão do Governo Thatcher, que introduziu na agenda política uma série de reformas de cunho gerencial destinadas a incrementar a eficiência das instituições públicas. De
acordo com Gay (1996; 1997), o projeto thatcheriano envolveu não só uma cruzada econômica, mas também moral. Desenvolveu-se em solo britânico uma cultura de empresa generalizada, na qual eram exibidas e extensamente valorizadas qualidades empreendedoras como autoconfiança, responsabilidade pessoal, desempenho, disposição em assumir riscos e perseguição
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focada de objetivos. O braço socializatório dessa cultura de empresa eram os discursos, programas e tecnologias gerenciais desenvolvidos dentro e, principalmente, fora do âmbito poítico-governamental.
A terceira transformação é o que, nos Estados Unidos, foi chamado de culto da exc elência. A principal finalidade desse culto foi transformar os indivíduos em empreendedores de
si mesmos. De acordo com Gay (1996; 1997), o projeto de transformar a sociedade numa sociedade de empreendedores ou pequenas empresas envolveu diretrizes, ao mesmo tempo, morais e econômicas. Assim como as antigas doutrinas patronais do século dezenove estavam
interessadas em transformar hábitos e modos concomitantemente à transformação econômica
associada à industrialização, a mesma coisa aconteceu na década de 1980 com o culto da excelência: um projeto moral no qual os indivíduos são levados a se redescrever a partir do espírito de empresa. A “cultura” de empresa é então um projeto de transformação cultural que
reintroduz no centro dos ideários de valor a mentalidade da empresa.
A quarta transformação tem a ver com o que o Ehrenberg (1991) chama de culto da
performance. Ele mostra como, nas décadas de 1980 e 1990, a França assistiu à emergência
de um novo humor cultural no qual se celebra a veneração de vencedores, esportistas e empreendedores. É como se tivesse havido uma “ressurreição” do ideal de país-empresa proposto
há mais de um século atrás por Saint-Simon. A cultura da performance havia se entrelaçado
com a cultura popular francesa e dado origem a uma nova mitologia de deuses, semideuses e
super-heróis que exibiam um misto de gosto por aventura, desejo de consumo, vontade de
competir e desejo de ascensão pessoal.
Essa quarta transformação pode ainda ser associada ao que Wood e Paes de Paula
(2002) chamam de cultura do management. Segundo esses autores, tal cultura possui como
características a crença numa sociedade de mercado livre; uma visão do indivíduo como um
empreendedor individual; o culto da excelência como forma de aperfeiçoamento individual e
coletivo; o culto de figuras emblemáticas, como os gerentes-heróis e os gurus empresariais; e
a crença em tecnologias gerenciais que permitem racionalizar as atividades organizadas grupais. No Brasil, esse culto disseminou-se a partir do início da década de 1990, quando o país
iniciou abertura mais agressiva de suas fronteiras ao mercado internacional, deixando-se invadir pela mentalidade de negócios típica da cultura gerencialista que já havia se consolidado
nos países centrais décadas antes.
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O ethos gerencialista e o trabalho
Qual a concepção de trabalho no ethos gerencialista? Em primeiro lugar, esse ethos insiste
sobre as características individuais do profissional. Portanto, o que está em evidência aqui é a
individualidade, suas preferências, interesses e necessidades. Em segundo lugar, é um ethos
inteiramente moldado pelas premissas do gerencialismo, entre elas o culto da excelência, da
performance e pela cultura do management. Em terceiro lugar, está associado também à cultura do empreendedorismo e à sua idéia de que o indivíduo deve constituir uma empresa de si
mesmo, sem dependência de instituições, apenas confiante em seu próprio capital social, humano ou intelectual. Com essas três observações, podemos passar na seqüência a uma apresentação das principais premissas desse ethos sobre o que é trabalho, seu sentido e seu papel
na definição da identidade.
Para ilustrar nossas afirmações, vamos tomar como exemplo trechos de artigos publicados em uma das principais revistas populares de negócio do Brasil, a Você S.a. Circulando
desde 1998, essa revista é um desmembramento da revista Exame, ambas da editora Abril.
Especializou-se editorialmente no segmento de formação executiva, lançando um exemplar
por mês, no qual se discutem temas como trabalho, carreira, perspectivas profissionais, tendências no mercado, erros e acertos de profissionais cons iderados bem-sucedidos, regras e
dicas de etiqueta geral, instruções sobre processos seletivos, entre outros temas ligados à gestão de pessoas e estratégias profissionais.

O trabalho está morto. A primeira crença disseminada nesse ethos é a de que os indivíduos
não devem mais buscar empregos. Quer dizer, o trabalho não existe mais, não pelo menos na
forma como existia antes: carteira assinada, estabilidade, vínculo relativamente estável com a
organização, progressão linear na hierarquia dependendo do tempo de casa. No lugar da estabilidade, a incerteza; no lugar da carteira assinada, a empregabilidade. Mas, se um tipo de
institucionalização do trabalho, o emprego com carteira assinada, está morto, o que então devemos colocar em seu lugar? – afinal, as pessoas continuam tendo de trabalhar, e muito.
A resposta é: encontrar um trabalho que dê prazer e reflita a personalidade do indivíduo. Sobre esse ponto, encontramos na Você S.a.: “As companhias de alta performance, as
mais competitivas, querem pessoas que enxerguem o trabalho como uma forma de realização
pessoal – não apenas profissional” (julho de 1999, p. 45). E escolher um trabalho no qual o
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indivíduo se sinta o mais realizado e com o qual se identifique o possível. Como se diz na
Você S.a.:

“Quando dizemos que o trabalho é pessoal, o significado é: o que importa mais para
nós como indivíduos? Qual será nossa contribuição? O que levamos de especial ao
mundo do trabalho? Ao invés de dizer: ‘sou impotente, preciso de uma empresa que
me diga o que fazer’, agora você diz: ‘Tenho um conjunto enorme de habilidades e
dons que posso levar até uma organização e fazer diferença ali. Meu trabalho é escolher onde devo levar essa bagagem, para obter o máximo possível de resultado” (outubro de 1998, p. 60).

O conceito de emprego é substituído pelo de projeto. Trabalhar é, portanto, ter um
projeto pessoal no qual o profissional reflita seus gostos, necessidades, desejos, competências
e potenciais. Como lemos novamente na Você S.a.: “Hoje é fundamental que você tenha um
grande projeto – um projeto que seja importante, que faça diferença, que dê resultado e que
transforme você numa estrela” (agosto de 1999, p. 34). O projeto torna-se aqui sinônimo do
próprio “eu”, da própria identidade. “’The brand called you’: a marca chamada Você. Seu
projeto e sua marca caminham juntos: ambos dependem da habilidade que você tem para ve nder a si mesmo como projeto” (id. Ibidem, p. 41). A continuidade do emprego é substituída
pela idéia de fluidez dos projetos: “Você aprendeu a mover-se de projeto em projeto em um
mundo onde o trabalho é definido por projetos. Você aprendeu a nova equação do mundo do
trabalho: você = seus projetos” (id. Ibidem, p. 44).
No ethos gerencialista, o trabalho é privatizado, entra para a órbita da personalidade de
cada indivíduo. É interessante notar que trabalho não é mais descrito como uma atividade,
mas como uma das faces estéticas do eu, como sua expressão e consubstanciação. Quer dizer,
trabalho se torna trabalho- vida. Nesse sentido o gerencialismo parece refletir tanto a perspectiva de Marx sobre o trabalho como exteriorização do sujeito quanto a perspectiva puritana ou
protestante do trabalho como vocação. Obviamente o conceito religioso é substituído por outros termos laicos, como sucesso, projeto de vida e coincidência entre o eu e o trabalho que
realiza. Não é difícil encontrar ainda nessa descrição do trabalho influências do ethos romântico-expressivo, na medida em que se enfatiza o caráter estético do trabalho, seu papel na
construção da obra individual.
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Indivíduo Você S.a. Esta talvez seja uma das principais crenças do ethos gerencialista. De
acordo com ela, o trabalho, a carreira, o sucesso bem como o fracasso, tudo depende do próprio indivíduo, que tem de se ver como uma empresa, como um empreendedor de si mesmo.
Suas preocupações devem estar voltadas para estratégias de como valer mais perante o me rcado, de como desenvolver seus talentos e potencialidades. O profissional se torna um prestador de serviços que só deve fidelidade a si mesmo. Quer dizer, a mensagem é para que o profissional assuma integralmente o controle de sua vida, sabendo claramente qual o tipo de trabalho que mais lhe dá prazer; onde ele deseja trabalhar; com quem quer se relacionar no trabalho.
Várias são as atribuições do Indivíduo Você S.a. Primeira, ele deve se auto-conhecer
para descobrir quais são seus talentos, suas aspirações, seus parâmetros de auto-realização e
de onde extrair motivação, energia ou força para dedicar-se a uma causa, isto é, a um trabalho.
Segunda, ele não deve esperar que a empresa lhe diga o que fazer. Ambas as atribuições podem ser observadas em duas passagens de um artigo publicado na Você S.a. de abril de 1998,
o primeiro número da revista e escrito pelo “guru” Tom Peters:

“As coisas dependem de mim. No fim, são minhas escolhas que contam. Libertação?
Isto é o máximo em libertação: ver-se no espelho, só você e a ninguém mais. Egoísmo?
É claro! Mas também significa independência em relação às folhas de pagamento de
grandes empresas. Responsabilidade. Fazer as coisas. Servir. Criar. Crescer. Todos os
dias (p. 37).

O Novo Profissional resgata sua própria vida das mãos “deles”... ele retorna a um valor básico... ignorado nos últimos 70 anos, durante o reinado da Grande Empresa Burocrática (GEB). Isto é... ele retorna ao valor da autoconfiança. Também chamo esta
abordagem de “Eu Ltda”. Você é o Presidente / Principal Executivo / EmpreendedorChefe da sua própria firma de serviços profissionais, mesmo que esteja na folha de pagamento de alguém... no momento. Egoísta... o que mais você pode ser, diante da “r edução de quadros / reengenharia”? E altruísta... Eu Ltda. Só será uma “empresa” de
sucesso se os clientes forem bem atendidos” (p. 41).

Ambas as frases descrevem a crença de que as instituições são substituídas pela agência, quer dizer, pela capacidade do próprio indivíduo em agir na realidade. O entorno desse
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tipo de premissa é um estado de insegurança muito grande. Na ausência de instituições, ou na
despreocupação ou incapacidade delas para garantir um lugar ao indivíduo, resta apenas a si
mesmo para apelar. Curiosamente, essa característica incerta e insegura do mundo corporativo
atual é freqüentemente destacada na literatura gerencial, incluindo a própria revista Você S.a.
aqui mencionada. Usando artefatos lingüísticos como a voz imperativa, bem como figuras de
linguagem que atribuem a seres inanimados como empresa e mercado características humanas
(“o mercado não quer mais profissionais antigos”; “as empresas querem gente capaz de aprender”), esse tipo de literatura sugere a ação de forças fora do controle humano, portanto,
forças inquestionáveis. O efeito disso é aumentar ainda mais no leitor a sensação de incerteza.

Trabalho e carreira. Outra crença amplamente sustentada no ethos gerencialista é de que a
carreira, assim como o projeto, substituem o conceito antigo de trabalho-como-emprego. Da
mesma maneira que o trabalho reflete um projeto de vida, a carreira também é submetida ao
mesmo desinflacionamento institucional: ela não é o cargo na empresa, mas a própria vida do
indivíduo. Diz- nos a Você S.a.: “Desde que as empresas entregaram às pessoas o comando de
suas carreiras, é como se também tivessem entregue o comando de suas vidas” (agosto de
1999, p. 50).

Trabalho e mudança. No ethos gerencialista a mudança é uma das palavras de ordem mais
repetidas. A idéia é de que vivemos em um mundo no qual nada permanece no lugar, de que
não é mais recomendável ou possível apegar-se às coisas ou à rotina. Ao em vez disso, o comando é mudar, transformar-se perpetuamente, sair do lugar. Nesse sentido, o trabalho é definido a partir da ótica da troca de projetos e da troca de rotinas até que o indivíduo encontre
seu verdadeiro ideal. A Você S.a. novamente nos dá o tom dessa crença.

“Se você vive num estado de perpétua mudança e grandes descontinuidades – e esse
cenário tende a se acentuar –, as velhas regras não servem mais. É preciso romper com
elas, ter coragem de criar coisas novas hoje e de abandoná- las amanhã se for preciso.
A experiência terá cada vez menos valor, porque as companhias precisam de pessoas
com novos conhecimentos, novos conceitos e novas idéias. Para ser uma estrela no
trabalho no próximo milênio, você precisará – porque as empresas vão precisar – ser
capaz de criar valor em cada função que ocupar. Você só vai se dar bem se souber cul219

tivar um forte senso de análise, se tiver capacidade de adaptação, se puder forma r opiniões rápidas e executar mudanças. Ah! E se conseguir aprender sempre” (novembro
de 1998, p. 39).

O que chama a atenção nessa frase é a desvalorização da experiência. A ênfase na geração de resultado independe de apegar-se a experiências passadas, que não necessariamente
geram novos resultados. O profissional deve orientar-se para o futuro e adquirir habilidades
genéricas e aplicáveis a quaisquer contextos, sendo sobretudo capaz de desapego. O tipo de
caráter pressuposto no gerencialismo é um capaz de desprender-se de toda memória, tradição
– um caráter orientado para o futuro, no entanto acossado pela incerteza de se os resultados
futuros serão melhores do que os passados. Se não há garantia, a única saída é a vigilância
constante e a submissão ao imaginário da mudança contínua.

Anti-institucionalismo. Uma outra crença deste ethos é o que gostaríamos de denominar de
anti- institucionalismo, ou seja, uma espécie de aversão do gerencialismo à estabilidade institucional. Ora, a crença do indivíduo Você S.a. é de que ele não depende inteira e integralmente de empresas para ser bem-sucedido. Pelo contrário, o ind ivíduo Você S.a. torna-se sua
principal fonte de reconhecimento e legitimidade. Com um discurso pseudo-científico carregado de psicologismos, o ethos gerencialista insiste em que o indivíduo encontre em si mesmos tudo de que precisa para ser um bom profissional e para ter valor.
Por essa razão, parece um corolário lógico a inve nção do conceito de capital social.
Capital, no seu conceito econômico tradicional, referia-se à detenção dos meios de produção.
Num primeiro momento, o principal meio de produção era a terra; depois, as máquinas e equipamentos concentrados pelos capitalistas; agora, o capital se torna dinheiro, fluxo de movimentações financeiras planetárias. Mas torna-se, também e principalmente, uma propriedade dos indivíduos – por exemplo, sua personalidade, seus conhecimentos, suas redes sociais.
Mills (1956) já observava no final da década de 1960 a importância que a personalidade passou a ter nas relações comerciais, sobretudo no setor de serviços. Com uma economia agora
predominantemente focada nesse setor, não causa espanto que o conceito de capital social ou
humano tenha voltado à superfície com força.
Capital, portanto, é agora associado à biografia individual. Diz- nos a Você S.a.: “Qual
a qualidade da sua biografia? Biografia a gente não tem, a gente constrói. Crescer e prosperar
são coisas suas, não porque a empresa não cuida delas, mas porque você não deve deixar nin220

guém cuidar delas” (maio de 1999, p. 54). Portanto, a biografia é construída e o capital ind ividual é incrementado à medida que o próprio indivíduo tem consciência disso e faz algo por
si mesmo, negocia com a empresa em que está, partilha decisões com amigos e aproveita o
contato com seu gestor. Por fim, conclui um outro artigo da Você S.a.: “(...) o eixo da coisa é
deslocado para você. Você é o ator. Você tem que se expor. Não há nada nem ninguém que
possa substituí- lo no processo de construir a própria vida, fazendo suas opções” (agosto de
1999, p. 97).

Trabalho, prazer e auto-realização. A última crença que gostaríamos de analisar aqui diz respeito à insistência deste ethos quanto ao equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Na
medida em que o trabalho é redescrito como trabalho-vida, ele não deve ser fonte de desprazer, pois ele é a vida. Diferentemente do passado, quando o trabalho era uma propriedade da
empresa, o indivíduo podia exercer uma atividade e não encontrar qualquer prazer nela; ele a
cumpria por obrigação. Era a ética protestante do trabalho, analisada em todo este estudo.
Para o gerencialismo, ao contrário, o trabalho é fonte de prazer porque ele é escolhido
pelo indivíduo e realizado como um meio para que este atinja seus objetivos: ter uma vida
melhor, dar boas condições materiais à família, ser feliz, auto-realizar-se. Como diz a Você
S.a.: “Nenhum trabalho é essencial. Ele é apenas um meio para que se consiga prazer, alegria
etc. – estes, sim, essenciais. (...) Quando você encara o trabalho como essencial, surgem impasses como a falta de equilíbrio entre a carreira e a família. Vêm, também, problemas como
abuso de drogas, alcoolismo e depressão, sintomas claros de ausência de prazer no trabalho”
(agosto de 2004, p. 19).
Essa última crença nos oferece alguns insights valiosos. Primeiro, que a centralidade
do trabalho é limitada no gerencialismo pela maximização do prazer. Redescrito como prazer,
fonte de auto-realização, o trabalho não pode ocupar a totalidade do tempo do indivíduo, ao
preço de este adoentar ou perder o equilíbrio entre vida e trabalho. O sentido do trabalho, portanto, depende de seu ajustamento ao indivíduo Você S.a. Pessoas que encontraram o seu trabalho podem arrogar-se o privilégio de se tornarem satisfeitas. Os limites do trabalho se tornam de limites de ordem psicológica: ao que parece, é preciso comb ater os excessos.
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Ambigüidade e fragmentação do trabalho e novos arranjos institucionais

Os cincos ethos descritos acima têm a função de agir como redes de crenças sobre o va lor e o
sentido do trabalho. São vocabulários nos quais as narrativas identitárias podem se basear. O
princípio é que uma identidade se constitui por referência ao outro, quer dizer, às narrativas
sustentadas socialmente. Mas ocorre que a sustentação desses ethos é hoje levada a cabo em
um contexto de rareamento institucional. Um ethos, um vocabulário, não é mantido no vácuo;
ele depende de um enquadramento institucional que, por definição, normatiza, estabiliza e
legitima seu conteúdo. Ao menos foi assim que a modernidade se estabeleceu: objetivando,
formalizando, “idéias”. E quais são as instituições modernas que anteriormente sustentavam o
ethos ontológico do trabalho? Quais eram os mecanismos de socialização dos indivíduos em
seu contato com tal ethos?
A ontologia tradicional podia encontrar repouso em pelo menos três instituições “sólidas”: Igreja, Empresa e Estado. Quando consideramos a ética protestante, por exemplo, sua
ação de socialização ocorria graças aos pregadores (evangelistas), às autoridades públicas e
pelos próprios empresários. Estes, como mostrado no Capítulo 4, eram parte interessada nessa
socialização devido ao caráter “dispersivo” e “pernicioso” das condutas dos trabalhadores
vigentes, cuja transformação era inevitável e urgente do ponto de vista das novas necessidades
do capitalismo industrialista: comprometimento e disciplina no trabalho. O mesmo pode ser
dito dos reformadores protestantes, que viam na inculcação da ética do trabalho um notável
processo docilizador, tal como antes o faziam seus companheiros monges na Idade Média. E
quanto ao Estado? O trabalho, ao ser eleito como principal via disciplinar, funcionou, junto
com as políticas “higiênicas” do estado moderno, como aliado no controle populacional e
regulação do binômio produção-consumo. Quer dizer, o discurso da ontologia do trabalho, seu
ethos, funcionou como o ingrediente “ideológico” de um gigantesco projeto civilizacional.
Mas e agora, o que ocorre quando este monumento está sendo desmontado, dividido em vários ethos?
A desmontagem da ontologia do trabalho é parte de um acontecimento maior: a falência do modelo moderno de arranjar o agregado indivíduo-sociedade-estado. No campo filosófico, tal desmontagem tem a ver com uma crítica mais ampla ao ideal do sujeito moderno,
cuja racionalidade lhe garantia coerência e unidade (Rorty, 1989; 1991a). Mais importante, os
cinco ethos descritos neste estudo testemunham que a experiência com o trabalho está cindida,
bem como a identidade do trabalho. O filósofo francês J.-F. Lyotard (Lyotard, 1979) conside222

rou tal fenômeno como sendo prova do “fim das metanarrativas” modernas e o advento da
pós-modernidade. Essas grandes narrativas ligavam- se a projetos amplos como o da Igreja, do
Estado, do Homem e também o do Trabalho. Narrativas amplas que se apoiavam em instituições igualmente amplas e sólidas.
Mas agora as instituições não garantem mais um arranjo único da narrativa do trabalho.
O ethos do consumo, por exemplo, é alimentado pelo mercado, ele próprio não podendo ser
considerado uma instituição em sentido estrito, mas com certeza uma máquina capaz de fo rmalizar, estabilizar e disseminar vocabulários – narrativas sobre o sentido do trabalho. O
mesmo pode ser dito do ethos gerencialista, este sustentado por vários pilares institucionais
que incluem firmas de consultoria, “gurus” e consultores empresariais, escolas de negócio e
seus professores e a mídia – com sua avalanche de livros, revistas e imagens. O ethos instrumental, por sua vez, é usado largamente pelas empresas que, diante de um quadro de intensa
pressão por resultados e lucratividade, justificam suas ações como as mais “racionais” e conformes às “regras do jogo”. E quanto ao ethos disciplinar, estaríamos presenciando a seu fim?
Certamente que não. Instituições como Igreja e, principalmente, gerações anteriormente socializadas em seus princípios, ainda preservam aspectos de valor desse ethos, fazendo-o ter ainda
alguma força de persuasão.
Ocorre que os indivíduos, em seu processo de construção de identidade, circulam por
um ou mais desses ethos ou são a eles expostos. Eles têm contato com suas várias narrativas e,
conseqüentemente, a situação pode gerar confusão, perplexidade ou ansiedade. Em quem acreditar? No padre (ou equivalentes) que ainda afirma que o trabalho dignifica o homem? Ou
no “guru” que diz ter a receita pronta para o sucesso certo e seguro? Ou ainda no jornal diário
que, munido de “fatos”, mostra que a taxa de desemprego não faz senão ascender, endossando
as assertivas do ethos instrume ntal?
Duas visões aparentemente distintas sobre como responder a essas questões podem ser
obtidas nas obras dos sociólogos francês Alain Ehrenberg (Ehrenberg, 1991; 1995; 1999) e
alemão Ulirch Beck (Beck, 1992; 2000; 2002). O primeiro, talvez mais cético (realista?), afirma que a ausência ou fragilidade de referências institucionais claras gera perplexidade nos
indivíduos que, incapazes de encontrar recursos internos para lidar com a incoerência dos
vários ethos e seus expedientes socializatórios sobrepostos, sucumbem à depressão. O segundo, mais otimista (esperançoso?), afirma que, com a falência do projeto moderno baseado no
princípio da identidade como unidade temporalmente estável, cabe aos indivíduos gerirem
seus projetos de vida dentro de um escopo de individualização com doses variadas, mas inevitáveis, de risco (de descontinuidade, ruptura, fracasso etc.). Liberdade e risco, solidão e liber223

dade – um projeto que le mbra, em muito, o ideal sartreano de subjetividade. Quem estaria
com a razão?
Talvez não consigamos responder diretamente à questão. Mas podemos oferecer alguns parâmetros para a reflexão: se, por um lado, Ehrenberg enfatiza uma concepção de identidade como um processo de institucionalização, de outro Beck a considera uma questão de
agência. Simplificando ao máximo, o “indivíduo” de Ehrenberg – e de outros intelectuais
franceses debruçados sobre o problema (por exemplo: Castel, 1995; Dufour, 2005) – é alguém
que precisa ter a sua disposição um ambiente rico em recursos sociais. O Estado de Bem-estar
social, com suas políticas de acesso, ilustra muito bem esse ponto. É o Estado que tem de oferecer esses recursos – ou facilitá- los –, que de outro modo só dificilmente seriam adquiridos
pelos indivíduos, seja devido à “complexidade do mundo” ou à própria limitação da individualidade.
Beck, e outros “liberais” como ele (inclusive o filósofo Richard Rorty [Rorty, 1989] e
o sociólogo Anthony Giddens [Giddens, 2002]), parecem pressupor, ou tomar por certo, que o
indivíduo tem responsabilidade importante no processo de constituição de si mesmo, assumindo talvez postura mais ativa em relação ao ambie nte, dependendo menos de instituições.
Em linhas simples, é o indivíduo visto pelo ângulo da agência (Fairclough, 2001; Rojo, 2001;
2004). Em países ricos, de fato parece que a agência é brindada com perspectivas mais favoráveis; em países como o Brasil, onde o capital social é, em geral, pobre e restrito a “instituições ricas” (por exemplo, empresas globais aqui instaladas que funcionam como verdadeiros
canais de capital social em um ambiente externo inóspito à maioria), a agência pode representar um perigo potencial.
Por exemplo: seria mais “fácil” para um desempregado por si só encontrar uma recolocação por aqui ou em um país com capital social não só mais rico como também mais distribuído? Em nosso contexto brasileiro, a agência, ao pressupor grande flexibilidade e autonomia ao indivíduo, pode encontrar poderosos inimigos e forças restritivas e que, em contrapartida, é a insegurança, a ansiedade e o fracasso que podem espreitar, sobretudo em relação
aos que estão mais abaixo na hierarquia de acesso ao capital social ou então àqueles mais criticamente confrontados com as sobreposições e contradições dos cinco ethos do trabalho aqui
referenciados.
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Da agência à insegurança ontológica
(ou do lado negro da ambigüidade do trabalho)

A situação de rareamento institucional, aliada à coexistência de vários ethos do trabalho, pode levar parcela importante de indivíduos, sobretudo os mais expostos às sobreposições e contradições desses ethos – por exemplo, o gerencialista (que passa uma mensagem como: “o
emprego depende de Você S.a”) e o instrumental (cuja mensagem pode ser: “o corte faz parte
do jogo em busca da eficiência”) –, a um estado de insegurança ontológica. O termo, ao que
consta, foi primeiramente utilizado pelo psiquiatra Robert Laing, em um texto original de
1960, para referir-se a estados mal-sucedidos de diferenciação psíquica entre o “eu” e o “o utro”. O autor referia-se a um processo existencial em que o indivíduo nutre uma mortífera
dúvida consigo mesmo a respeito de seu valor, ou, nos termos de Laing, de sua própria “realidade”.
Os sinais ou sintomas de insegurança ontológica incluem a ausência de um senso de
continuidade biográfica e temporal do eu; uma preocupação excessiva com o medo dos riscos
possíveis à própria existência, sobretudo considerando um ambiente exterior “objetivamente”
perigoso ou cheio de mudanças; e a dificuldade de o indivíduo desenvolver e sustentar a confiança em sua auto- integridade, com a conseqüência de sentir-se moral e afetivamente “vazio”
(Laing, 1963). O mesmo tema é mais tarde discutido pelo sociólogo inglês Anthony Giddens
a propósito das narrativas da auto- identidade no contexto do que ele denomina de “projeto
reflexivo do eu” – um no qual o eu tem de manter-se em contexto de elevada oferta de sent idos, às vezes em profunda contradição entre si (Giddens, 2002). Para Giddens, o inverso da
insegurança ontológica é a confiança básica que o indivíduo tem em si mesmo, por meio da
qual ele “filtra” os múltiplos perigos que podem ameaçar, cotidianamente, a integridade do eu.
Aqui usamos o conceito de insegurança ontológica para fazer referência à identidade
em sua conexão com o trabalho. Não tratamos da insegurança em sentido psíquico estrito,
com repercussões clínicas (psicose, esquizofrenia, ambas analisadas por Laing no trabalho
mencionado), sentida por indivíduos não diferenciados, não “individuados” mediante sua separação do outro (da mãe, em primeira instância). Usamos a metáfora, que julgamos apropriada, para analisar um processo social que dificulta o senso de segurança pessoal na experiência com o trabalho. Qual ethos é o verdadeiro? Qual deles pode dar ao indivíduo segurança
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quanto à construção de sua identidade no trabalho? Essas são questões que provavelmente
muitos fazem a si mesmos para tentar entender o que se passa com o trabalho na atualidade.
De acordo com nosso referencial pragmático, nenhum desses ethos teria de dizer a
verdade última sobre o sujeito. Cada um deles, ao funcionar como narrativa, oferece uma determinada rede de crenças e desejos mais ou menos coerente com a imagem que o sujeito faz
de si mesmo. De acordo com essa perspectiva, alguém poderia se sentir mais confortável recorrendo ao ethos romântico-expressivo do trabalho, ao passo que outros poderiam sentir-se
melhor com as crenças oferecidas pelo ethos gerencialista. Pragmaticamente, o uso de um
deles em detrimento de outros diz apenas respeito às justificativas encontradas para tal uso e
às adequações pragmáticas das descrições com a rede de crenças e desejos predominante em
dado momento na descrição que o sujeito dá de si mesmo.
Contudo, o pragmatismo pressupõe uma ruptura na maneira tradicional, moderna, de
descrever o sujeito. A concepção de um “sujeito sem centro” fixo, apresentado como uma
rede de crenças e desejos dinâmica e capaz de desprender-se pragmaticamente delas no caso
de perceber sua contradição ou a incapacidade de sustentá- las (Rorty, 1991a), envolve um
descompromisso radical com a imagem moderna do sujeito. Este sujeito possui uma subjetividade dividida em instâncias nucleares ou essenciais e periféricas ou acidentais (dispensáveis). O sujeito moderno é ontológico na medida em que se baseia em fundamentos que fixam
a identidade em referentes invariáveis (na razão, por exemplo). Todo o projeto moderno foi
elaborado tendo como parâmetro um tipo de subjetividade firmada na certeza e na verdade
como re-apresentação acurada da realidade no espaço interno da “mente”. A modernidade é,
por assim dizer, ontológica na medida em que põe os indivíduos empíricos em contato com
um Sujeito que a tudo explica, que a tudo articula e unifica (Dufour, 2005).
Nessa linha de raciocínio, falar em “insegurança ontológica” pode, num primeiro momento, sugerir que o sujeito tem um centro que está sendo atacado ou perdido. Quer dizer,
alguém só pode sentir que está “vazio” ou “sem identidade” na medida em que algo seu, que é
genuinamente verdadeiro e essencial, está igualmente sendo perdido. Em contraste, o sujeito
descrito pelo pragmatismo não pode “se perder” porque, a rigor, não há nada a se perder, nenhum núcleo essencial: há apenas a rede de crenças e desejos que é o sujeito em um dado
momento.
Richard Rorty, o filósofo pragmatista que apresenta esse conceito de sujeito como rede
de crenças e desejos, tem usado recentemente a expressão “centro de gravidade” (Rorty, 2001)
para se referir às crenças que permanecem constantes ao longo do tempo, oferecendo um eixo
provisório ao qual podemos chamar de “ident idade”. Semelhantemente, conforme diz Pahl
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(1997), a identidade refere-se à “construção de uma narrativa em nossas próprias palavras,
expressas em relatos justificadores que aos poucos se diluem em roteiros consistentes ou em
autobiografias e diários que, caracteristicamente, reconstituem pensamentos e ações a uma luz
favorável” (p. 177).
Entretanto, num segundo momento, podemos apresentar o conceito de insegurança ontológica como um tipo de falha na descrição de si mesmo, não porque algo essencial esteja
sendo perdido, mas porque o indivíduo não está sendo capaz de encontrar uma narrativa coerente, um “centro de gravidade” para poder se reconhecer e justificar suas ações, em particular
em relação ao trabalho. O critério para o abandono ou manutenção de uma rede de crenças é o
acordo pragmático estabelecido entre o sujeito e o ambiente que o cerca (ou, em termos psicanalíticos, entre o ideal do eu e o princípio da realidade). Em primeiro lugar, ele tem de encontrar descrições e justificativas que sejam coerentes para si mesmo. Em segundo, essa coerência interna tem de pragmaticamente ajudá-lo a lidar com o ambiente externo.
Bem entendido, uma rede de crenças não é adotada devido à correspondência correta
com a realidade verdadeira, mas tendo em vista a aquisição de um novo vocabulário que permita ao indivíduo descrever de forma mais proveitosa seu contato com essa realidade. A pressão pelo descarte de uma dada rede é então sentida pela força do ambiente, de um lado, e pela
necessidade interna de justificativas, de outro. Ocorre então insegurança ontológica quando
não é possível harmonizar uma determinada descrição que seja coerente para si e para os outros significativos que cercam o indivíduo e o reconhecem – ou que com ele “conversam”.
Nesse caso, o sujeito fica provisória ou extensamente privado de recorrer a uma descrição coerente de si mesmo e de suas ações. As conseqüências psíquicas, afetivas e cognitivas resultantes de insegurança na relação com o trabalho incluem a dificuldade de o indivíduo
encontrar um senso de continuidade biográfica em seu contato com o trabalho, a preocupação
excessiva com riscos à sua própria existência como profissional (e como pessoa inclusive,
dependendo do quanto sua identidade depende do trabalho) e a falta de confiança e segurança
na sua capacidade de auto- integr idade pessoal. Em uma palavra, insegurança ontológica é
uma situação em que o indivíduo não consegue justificar suas ações; não sabe por que as faz,
e, mesmo quando sabe, não consegue reconhecer nisso um sentido, uma coerência.
A insegurança ontológica, nesse sentido, refere-se pois à falha na coordenação das várias descrições do self ou do eu em seu contato com as várias narrativas públicas do trabalho
(o que estamos denominando de ethos do trabalho). Defendemos que os vários ethos do trabalho impõem dificuldades nesse processo de coordenação, cuja melhor ou pior solução vai depender da disposição e dos recursos do indivíduo em questão. A coexistência dos vários ethos
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do trabalho e suas diferentes práticas simbólicas, institucionais e materiais é condição propícia
para dificultar o processo de construção narrativa da identidade. Isso ocorre porque a sobreposição desses ethos torna especialmente difícil, para os indivíduos, “encontrar as coordenadas
sociais a cujo redor possam tecer seus mapas de auto- identidade” (Pahl, 1997, p. 173).
Na perspectiva da teoria da agência, o indivíduo é ativo no processo de leitura do ambiente social que o cerca e na resposta a ele em termos de narratividade identitária; já na perspectiva do “institucionalismo”, tal como o apresentamos ao fazer menção às idéias de Alain
Ehrenberg anteriormente neste capítulo, o indivíduo é sobrecarregado, hiper-estimulado e
hiper-demandado na resposta ao ambiente a partir de justificativas obtidas em um ou outro
ethos. O ambiente social, nesse caso, é visto como caótico, dispondo de referenciais (roteiros
narrativos) em excesso para os indivíduos explicarem a si mesmos. Um ambiente social “ilegível” para a maioria, acrescentaríamos nós.
Nessa segunda situação, as chances de falha no processo de auto-descrição são grandes.
Podem então surgir estados marcados por ansiedade, depressão, medo e, no limite, bloqueio
da capacidade de ação. Como resposta a esses estados, os próprios indivíduos podem recorrer
a algumas estratégias de enfrentamento. A seguir apresentamos três dessas estratégias e concluímos por fim este capítulo com uma perspectiva crítica sobre seus limites e as potencialidades num contexto de desmontagem, fragmentação e ambigüidade das narrativas públicas
(ou ontológicas) sobre o trabalho.

Respondendo à insegurança ontológica
(sobre as estratégias para lidar com a fragmentação do trabalho)
Destacamos aqui três respostas à insegurança ontológica presente no relacionamento entre
indivíduo e trabalho na atualidade. A primeira é a emergência do que o filósofo Richard Rorty
(Rorty, 1989) chama de um “eu irônico”. A segunda refere-se à emergência do eu reflexivo,
termo usado por Anthony Giddens em vários de seus trabalhos sobre modernidade e identidade (Giddens, 1991; 1997; 2002). E a terceira refere-se a um processo de criação de falsoselves por meio dos quais o indivíduo lida com dilemas conflitantes em si mesmo e no amb iente profissional em que atua. Adaptamos neste trabalho o conceito de falso-self desenvolvido
originalmente pelo psicanalista Donald Winnicott (Winnicott, 1982) e comentado pelo psicanalista brasileiro Júlio de Mello Filho (Mello Filho, 2003).
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O eu irônico

Para Rorty (1989), o “eu irônico” é o que considera suas várias redes de crenças e desejos
como relativas. Nas palavras do próprio Rorty, esse eu “jamais é capaz de levar a si mesmo a
sério porque ele sempre sabe que os termos nos quais se descreve estão sujeitos à mudança,
sempre está consciente da contingência e da fragilidade de seus vocabulários finais e, por extensão, de seus próprios eus” (pp. 73-74). Quer dizer, o indivíduo não se apega a uma ou outra
das crenças que utiliza para se descrever, nem a partes específicas da rede, mas está permanentemente disposto a abandoná- las e a adquirir outras. O critério, realça Rorty, é a busca por
uma melhor definição de si, uma descrição e justificação das causas internas do próprio comportamento, das ações no ambiente e das respostas dos outros a estas mesmas ações. Em específico, Rorty (1982) acredita que nos redescrevemos para criarmos uma imagem mais coerente com o que ele chama de ideal de auto-enriquecimento e não para ficarmos mais próximos
da Verdadeira realidade de quem somos ou deveríamos ser.
Não abrimos mão de nossas redes de crenças e desejos em nome da Verdade última,
mas sim em nome de compromissos pragmáticos com o bem-estar e a felicidade. O próprio
Rorty, em vários trabalhos (Rorty, 1991a; 1991b; 1999a), declara-se um “romântico”, precisamente pelo fato de considerar a construção de nós próprios como um experimento aberto.
Experimento no sentido dado a este termo por John Dewey: de que, pela experiência, ensaiamos a construção de novos mundos, de novas metáforas e imagens sobre nós mesmos. Rorty
pressupõe uma comunidade de seres livres que se dedicam à conversação; seres que são levados a se redescrever pela persuasão das razões pragmáticas e não pela força (Rorty, 1989). Em
seus ensaios sociais (Rorty, 1999a; 1999b) ele fala sobre a alteração de hábitos sociais por
meio da troca ou redescrição de uma semântica cruel, discriminatória, perversa etc. por uma
semântica que obedeça aos interesses sociais comunalmente acordados.
Para entendermos o que Rorty chama de eu irônico precisamos revisar alguns dos conceitos por ele utilizados. O primeiro é o de contingência. Para Rorty (1989), reconhecer a contingência significa admitir que os vocabulários que usamos para nos descrever não são finais,
quer dizer, definitivos. São, ao contrário, construções provisórias que podem ser abandonadas
quando não forem mais capazes de justificar as razões para o comportamento do falante. Na
medida em que a concepção de linguagem de Rorty é a de uma caixa de ferramentas, um vocabulário pode ser trocado por outro assim que as exigê ncias da realidade demandarem uma
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ferramenta em lugar de outra. O critério pragmático é o que define então o uso de um ou de
outro vocabulário.
O segundo conceito é o de redescrição. Como discutido no Capítulo 2, o sujeito, para
Rorty, é a rede de crenças e desejos postulada como causa da ação do falante. O princípio é de
que somos sujeitos lingüísticos. Isso significa que temos um comportamento linguístico em
relação ao mundo, que usamos a linguagem não para representar a realidade mas para lidar
com ela. Significa ainda que esse uso da linguagem é intencional, que nós próprios exigimos
justificativas para as ações nas quais nos engajamos. A redescrição de uma rede lingüística de
crenças e desejos pressupõe a inserção de novos elementos na rede ou então da alteração de
elementos existentes. Rorty (1989) afirma que a redescrição só é possível se imaginarmos que
o vocabulário que usamos para nos descrever são passíveis de mudança sem que, com isso,
coloquemos em risco nossa identidade. E por quê? Porque a identidade não é vista por Rorty a
partir da metafísica do sujeito, como um núcleo não- lingüístico incrustado no interior do sujeito, mas como termos lingüísticos usados pragmaticamente para nos apresentarmos ao mundo.
O terceiro conceito é o de ironia. Na medida em que os vocabulários de descrição de si
têm o mesmo valor em termos de verdade, ou seja, cada vocabulário é justificado em si mesmo e não em referência à Verdade, todos eles podem igualmente arrogar credibilidade. A ironia é decorrência dessa consideração de que o vocabulário do outro (e o nosso próprio) não é,
necessariamente, a última palavra sobre quem ele é ou sobre quem somos. Em outras palavras,
todos os vocabulários são descartáveis. Rorty (1989) destaca que podemos humilhar as outras
pessoas na medida em que questionamos a legitimidade de seu vocabulário. Tal humilhação
não deve ser aqui entendida em sentido comum de ofensa, mas de uma crítica à falibilidade
das descrições que nos são apresentadas. Rorty realça o aspecto contingente da própria verdade: não há verdade incondicional sobre quem somos ou deveríamos ser. A condição para que
o projeto do ironista liberal deslanche é a liberdade garantida a todos para se expressarem no
vocabulário que quiserem.
Um quarto e último conceito é o de verdade. Qual a verdadeira identidade? Qual a
verdadeira descrição de nós mesmos? A verdade, para Rorty (1998), pertence ao campo da
conversação e da convenção, não ao da correspondência com a realidade tal qual ela é em si
mesma. Na tradição metafísica, a verdade ocorre quando os fatos correspondem exatamente
às palavras e teorias que usamos para descrevê- los. Nesse sentido, verdade é algo que está
além da linguagem; não depende das escolhas que fazemos dos termos pela sua convencionalidade prática e linguística, mas da imposição dos próprios fatos. Rorty insiste no “desinfla230

cionamento” do conceito de verdade. Em vez de vê- la como correspondência, sugere algo
diferente: concebê- la como um termo que usamos para aprovar determinados comportamentos
ou ações em detrimento de outros. Aplicado à sua concepção de sujeito, a verdade ocorre
quando estamos justificados em nossas crenças, quer dizer, qua ndo para nós próprios elas são
coerentes e nos ajudam a lidar com a realidade. O “eu verdadeiro”, a “identidade verdadeira”,
portanto, dependem de o indivíduo conseguir justificar para si mesmo os termos nos quais se
descreve, o vocabulário com o qual interage com a realidade.

O eu irônico e o trabalho

Como entender o conceito de “eu irônico” no campo do trabalho? Como ele pode nos ajudar a
enfrentar o problema da insegurança ontológica? No campo do trabalho, o “eu irônico” seria
um indivíduo capaz de desligar-se, com relativa facilidade, de instituições, empregos e, principalmente, capaz de transitar pelos vários ethos do trabalho sem cair em estado de paralisia
de ação, ou de perplexidade. Como endossa Sennett (2006), é um indivíduo capaz de “abrir
mão, permitir que o passado fique para trás (...), uma personalid ade disposta a descartar-se das
experiências já vivenciadas” (p. 14). Sennett acrescenta tratar-se de uma personalidade de tipo
consumista que adquire e se livra de mercadorias no fluxo constante do desejo de novas aquisições.
De certo modo, o eu irônico parece ser o caráter esperado dos indivíduos submetido às
novas condições de trabalho. Evidências disso podem ser encontradas no discurso gerencialista, quer dizer, no discurso de gurus de gestão, livros de negócio e mesmo no linguajar corporativo. Nele se insiste para que o profissional esteja, por exemplo, aberto a novas aprendizagens. No discurso corrente isso significa que o profissional não deve se acomodar a um determinado modus operandi, mas estar permanentemente aberto a assumir novos desafios, a
encarar novos projetos, a mudar de área, de empresa, de país, até de profissão. A mudança é a
palavra de ordem. Já que “tudo muda” e que “a velocidade da mudança é frenética”, então o
indivíduo também deve ser capaz e estar disposto a mudar junto. Se ele não o fizer, poderá ser
rotulado de ultrapassado ou lento.
Essa mentalidade parece fazer vistas grossas aos custos psicológicos associados à
qualquer mudança. As pessoas desenvolvem hábitos e se estabelecem em rotinas cuja alteração não se faz da noite para o dia sem deixar seqüelas. Mas talvez isso não se aplique ao eu
irônico descrito por Rorty. Para ele, talvez os custos da mudança não sejam grandes, haja vis231

ta ele não se levar a sério, não apegar-se a um vocabulário final. Não é um “eu inseguro” porque ele não acredita que haja uma na rrativa única capaz de lhe garantir segurança. No campo
do trabalho, sabe que as coisas não são certas e que os vínculos podem se quebrar com facilidade. Mas sua reação a isso não é de desespero ou de angústia, pois encontrará outra forma de
se expressar. Não teme em abrir mão de sua experiência atual, pois acredita que outras experiências possam ser possíveis e inclusive melhores.
Uma visão irônica de si mesmo é a conseqüência lógica de se viver em um mundo
flexível e sem autoridade. A afirmação é de Richard Sennett (1999). Mais importante, a idéia
do eu irônico afeta as mais consolidadas intuições sociais, como a de socialização. Rorty, no
mesmo trabalho em que discute a ironia e a contingência (1989), revela, a propósito do sistema educacional, sua preocupação com uma sociedade que deixa seus me mbros a dúvida sobre
sua própria socialização. O filósofo faz uma interessante distinção entre socialização e individualização. Enquanto a primeira estabelece os parâmetros existenc iais para o indivíduo, a
segunda o permite ultrapassá- los. Mas Rorty não vê como a segunda possa ocorrer sem a primeira. Ou seja, como alguém não socializado pode individualizar-se? Contra o que ele vai
“rebelar-se” ou contra qual pano de fundo vai deixar sua contribuição singular?
A recíproca é também, obviamente, verdadeira: a pura e simples socialização deposita
sobre os indivíduos padrões e normas de ação que podem lhe tolher completamente a iniciativa e a criatividade. A pergunta se aplica igualmente em relação a nosso objeto de estudo: como inovar no trabalho, como ser “autônomo” e independente, sem um processo de socialização, por exemplo, boa educação, instrumentos cognitivos básicos e uma referência sobre o
que é trabalho? No atual momento, o indivíduo é instado a se redescrever, a se reinventar inteiramente sozinho, sem enquadres sociais claros. Portanto, cremos que a estratégia do eu
irônico funciona quando o indivíduo foi primeiramente socializado em estruturas sociais mínimas; ele não conseguirá se desvencilhar de seus próprios vocabulários finais se não conseguir vislumbrar melhores alternativas – mas, para isso, ele precisa de recursos: emocionais,
cognitivos e sociais.
Desse modo, concordamos com Sennett (1999) quando este diz que o eu irônico pode
se revelar uma estratégia auto-destrutiva na atualidade, pois se passa da crença de que nada é
fixo para a de que tudo pode, isto é, passa-se à pura indiferença. Em termos de caráter, esta
segunda situação leva a uma descrença quanto ao próprio valor do indivíduo, à sua própria
realidade e de suas necessidades. Nesse sentido, o eu irônico pode levar a um agravamento da
insegurança ontológica, faze ndo da deriva e da incerteza um modo de vida. Nossa dúvida é
sobre se os indivíduos podem suportar a “insustentável leveza” de seus eus irônicos.
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O eu reflexivo

A estratégia do “eu reflexivo” envolve um tipo de indivíduo capaz de apreender as bases conceituais sobre as quais age, os impactos que suas próprias ações geram no ambiente e de fazer
isso repercutir na consciência de uma nova ação. A reflexividade do eu refere-se a um processo pelo qual este se torna auto-conscie nte de si mesmo, monitorando-se, controlando-se e estipulando filtros capazes de o proteger dos processos de fragmentação presentes no que Giddens chama de “alta modernidade” (Giddens, 1991; 1997; 2002). Nesta, lembra-nos o sociólogo, sistemas abstratos peritos, como a ciência por exemplo, põem em convívio diferentes
roteiros para a construção do eu, situação que gera uma espécie de desencaixe entre experiência vivida e experiência massificada. Dissemos algo muito semelhante ao analisar os cinco
ethos do trabalho: estes últimos são sistemas que oferecem narrativas, significados, crenças
sobre o valor do trabalho na vida humana.
Para Giddens (2002), no contexto da alta modernidade, em que a tradição e os sistemas de “encaixe” da identidade não têm mais força, o eu se torna um projeto reflexivo. Como
tal, ele está diretame nte confrontado com dilemas e questões existenciais, tais como: o que
fazer? Como agir? Quem ser? A resposta a essas perguntas tem de ser encontradas pelo próprio indivíduo. O autor menciona que “Somos não o que somos, mas o que fazemos de nós
mesmos”, e que “o que o indivíduo se torna depende das tarefas de reconstrução nas quais se
envolve” (p. 74). A identidade, nesse sentido, é uma construção na qual o indivíduo se enge ndra para alcançar coerência e satisfação. A questão da coerência na construção da identidade
nos leva ao problema da narratividade. A passagem abaixo sintetiza magistralmente a concepção de identidade para Giddens.

“A auto- identidade é produto da reflexão. A narrativa da auto-identidade tem de ser
modelada, alterada e racionalmente sustentada em relação às circunstâncias da vida
social, que mudam com rapidez, em escala local e global. Só quando a pessoa cons egue desenvolver uma autenticidade interior – um esquema de confiança básica por
meio do qual a existência possa ser entendida como uma unidade em contraposição ao
pano de fundo dos eventos sociais mutáveis – isso pode ser obtido. Uma narrativa racionalmente ordenada da auto- identidade fornece os meios para se dar coerênc ia ao
tempo de vida finito, consideradas as circunstâncias externas variáveis” (apud Pahl,
1997, p. 147).
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A passagem acima nos mostra que a identidade é um fenômeno que se constrói com
coerência, supondo uma narrativa do eu permanentemente explicitada, apropriada, refletida. A
melhor maneira de fazer isso é por meio da construção de uma auto-biografia. No projeto reflexivo do eu, a auto-biografia consiste de uma série de episódios concatenados pelos quais o
indivíduo encontra sentido e singulariza suas experiências em relação à massa da população.
Como a narrativa auto-biográfica precisa ser permanentemente explicitada e formalizada sem
recorrência a instituições, o processo envolve trabalho sobre si, esforço criativo e, principalmente, reflexividade.
Esse ponto é importante em nossa discussão, pois Giddens toca no problema que chamamos aqui de rareamento institucional, no qual as experiências pessoais não encontram acolhida em narrativas formalizadas institucionalmente. A conseqüência é o convívio com o risco
e com a perda, fazendo da vida uma série de “passagens” e não de lugares fixos. Giddens pensa que tal problema possa ser equacionado pela construção de rituais particulares, por meio
dos quais o indivíduo consiga interpretar as passagens da vida na perspectiva de trajetórias
reflexivamente construídas do eu. Quer dizer, as experiências da vida, apresentadas em termos
de perdas e ganhos, oportunidades e fracasso, são encaixadas dentro de uma narrativa pessoal
na qual elas fazem sentido e pelas quais o indivíduo aprende e se desenvolve.
Para encerrar esta seção, gostaríamos de acrescentar dois aspectos adicionais à passagem literal de Giddens transcrita acima. Em primeiro lugar, a auto- identidade para Giddens
pressupõe escolhas racionais. Por meio da razão o indivíduo conseguiria selecionar, “filtrar”,
da realidade os aspectos mais coerentes com seu projeto existencial. Em segundo lugar, é preciso atribuir ao indivíduo grande parcela de autonomia e independência na condução desse
projeto. Talvez ambas as prerrogativas sejam por demais abstratas, admitindo forte capacidade de agência dos indivíduos em contexto desorganizado, caótico, fragme ntado e inseguro. Na
prática, a agência não depende apenas de “confiança básica” do indivíduo em si mesmo, descrita em termos psicológicos. Depende também do quanto uma sociedade prepara seus indivíduos para lidar com aquele contexto ou das oportunidades concretas que ela lhes oferecem.

O eu reflexivo e o trabalho
A demanda de um eu reflexivo parece ocorrer em várias situações envolvendo o trabalho e a
relação do indivíduo com a empresa na atualidade. Vamos considerar, em particular, três des234

sas situações. A primeira é a escolha e condução da carreira; a segunda, o desenvolvimento do
que, a partir da década de 1990 principalmente, se chama de empregabilidade; e a terceira, as
novas formas de contrato psicológico entre profissionais e suas organizações.

Carreira. Fora da literatura gerencial podemos encontrar alguns autores acadêmicos, como
Arthur e Rousseau (1996), dedicados à compreensão do que é carreira na atualidade. Esses
autores em específico parecem aplicar a estratégia do eu reflexivo para definir o que é uma
carreira e sobre o modo mais apropriado de desenvolvê-la. Para eles, carreira é definida como
sendo a seqüê ncia das experiências profissionais de um indivíduo e não como uma progressão
formal e linear na hierarquia da organização. Chamam- na de “carreira sem fronteiras” pois ela
não depende de um vínculo estreito e contínuo com uma instituição. Nesse tipo de carreira o
indivíduo é parcialmente autônomo em relação às empresas, no que depende de forte capacidade reflexiva para agir sem roteiros institucionais pré-estabelecidos e num contexto em que
ninguém lhe dá as coordenadas sobre como ser bem-sucedido e como conduzir melhor a carreira.
Contudo, para que uma carreira sem fronteiras funcione é necessário o desenvolvimento de uma competência que Arthur e Rousseau chamam de know why. Por meio desta, o ind ivíduo toma consciência de suas opções e prioridades existenciais e, a partir disto, consegue
direcionar suas escolhas em um ambiente em que as organizações não agem mais como instituições “fechadas”, mas sim como espaços “sem fronteiras”. A competência está amarrada à
necessidade de um relativo grau de auto-conhecimento por parte do indivíduo, bem como a
um monitoramento constante das escolhas assumidas e do quanto elas estão refletindo as preferências e desejos do projeto pessoal. Do ponto de vista de sua relação com o trabalho, este
será interpretado à luz da narrativa ou do enredo pessoal assumido. A reflexividade da carreira
inclui uma ponderação pessoal sobre o que esperar do trabalho, sobre seu papel, sua inserção
num contexto existencial composto por família, relacionamentos, preocupações com qualidade de vida, entre outros.
Arthur e Rousseau (1996) acrescentam duas outras competências ao esquema que denominam de carreira sem fronteiras: a competência know how e know whom. A primeira envolve a reunião de conhecimentos, habilidades e competências conceituais, técnicas e relacionais. São elas que garantem um desempenho elevado ao profissional dentro de sua área de
especialidade ou negócio. Já a segunda competência, know whom, relaciona-se à formação e
desenvolvimento de redes sociais. Trata-se aqui do conceito de “capital social”, o repertório
de relações relativamente estáveis mantido pelo indivíduo em seu contato com outras pessoas.
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A carreira depende, pois, de uma rede social baseada em confiança e em padrões de reconhecimento do valor e do desempenho do indivíduo. Num contexto de rareamento institucional,
essa rede substitui ou exerce o papel outrora exercido pelas empresas em termos de reconhecimento do profissional, oferta de oportunidades e senso de pertencimento a um grupo.

Empregabilidade. Empregabilidade tornou-se um termo popular no ambiente de negócios nas
últimas duas décadas e refere-se à capacidade do indivíduo tornar-se empregável, a seu valor
de mercado. O termo aparece quando o emprego sofre profundas alterações por conta de novos arranjos produtivos e de pressões conjunturais das mais diversas ordens, como redução de
custos, aumento de competitividade, uso maciço de novas tecnologias e sofisticação nos padrões de desempenho profissional. Se não há mais emprego, costuma-se dizer na literatura
gerenc ial, então cabe ao indivíduo ser empregável, ou seja, mostrar a seus possíveis empregadores que ele tem aquilo de que estes precisam. Quem tem empregabilidade é, portanto, o
indivíduo e toda a responsabilidade pelo aumento de seu “valor” depende exclusivamente dele.
Daí, novamente, a necessidade de reflexivid ade para identificar quais os fatores que geram
empregabilidade e sobre o modo de adquiri- los e desenvolvê-los.

Contrato psicológico. A terceira situação do trabalho na atualidade envolve a relação indivíduo-organização, especificamente a natureza do vínculo formado por ocasião da relação de
emprego. Contrato psicológico refere-se à percepção do indivíduo quanto aos direitos, deveres
e obrigações constituídas por ocasião de sua relação de trabalho. Não os direitos, deveres e
obrigações formais, estipuladas no contrato explícito firmado, mas sim informais, implícitos.
O que importa nesse tipo de contrato são as crenças dos indivíduos acerca do que é uma empresa, do que significa trabalhar, de como ele acha que deve ser o relacionamento com seus
superiores e de quais devem ser os termos do relacionamento mútuo entre ele e a empresa
(Rousseau, 1989; Schein, 1965). O contrato psicológico envolve, portanto, expectativas, desejos, percepção quanto a promessas feitas pela outra parte, experiências passadas do indivíduo
que não necessariamente são compartilhadas por todos os membros da organização. Quer dizer, um contrato psicológico é idiossincrático e reflete o modo singular como a relação de
trabalho é estabelecida.
Na literatura sobre o tema podemos encontrar diversas classificações de tipos de contrato psicológico. Em uma delas, por exemplo, tais contratos são divididos em transacionais e
relacionais (Robinson, Kraatz e Rousseau, 1994). Contratos transacionais são caracterizados
pela percepção de um vínculo pecuniário entre o indivíduo e a organização. São contratos
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instrumentais, em que as trocas são específicas e quantificáveis. Já os contratos com termos
de desempenho menos específicos que geram uma perspectiva de relacionamento de longo
termo com a empresa, acompanhados de aspectos que vão além da mera relação instrumental,
como lealdade à organização e relações de apoio, são denominados de relacionais.
Na atualidade, as novas formas de trabalho vêm transformando os tipos e a natureza
dos contratos psicológicos. Hoje as empresas explicitamente informam a seus funcionários
que o contrato entre eles deve basear-se exclusivamente em performance e que o relacionamento termina quando uma das partes não estiver satisfeita com o tipo de resultado produzido
ou com outros aspectos do ambiente de trabalho, como clima de relacionamentos, perspectivas de crescimento e desafios. Esse tipo de contrato com as organizações exige que os profissionais tenham maior consciência do que desejam em termos de relação de trabalho, em quais
empresas desejam trabalhar, quais suas expectativas e preferências, pois quanto maior for o
grau de conhecimento desses aspectos, maiores serão as chances de o relacionamento ser proveitoso para ambas as partes.
De que modo então o “eu reflexivo” se relaciona com o contrato psicológico? Na medida em que os contratos estão deixando de ser propriedade das organizações, ou então um
script que o indivíduo segue sem saber exatamente por que, torna-se necessário um alto grau
de auto-conhecimento capaz de explicitar as premissas do contrato psicológico que se deseja
ter. Quanto maior for esse auto-conhecimento, mais o indivíduo consegue saber o que o frustra e como orientar suas escolhas de modo a refletirem seus valores, desejos e expectativas.
Adicionalmente, se o indivíduo tem consciência do que o motiva e do tipo de relacionamento
de trabalho que mais lhe agrada, ele também pode se tornar menos dependente das empresas,
não esperando que estas lhe digam o que fazer, como e quando romper seu contrato. Em termos das novas relações entre indivíduo-organização, a reflexividade contribui no sentido de
garantir ao indivíduo a condução de sua própria vida profissional, sobretudo considerando-se
o amb iente fragmentado, incerto e ilegível dos vários ethos do trabalho.

O falso-self

A terceira resposta à insegurança ontológica ligada à experiência presente com o trabalho refere-se à criação de falso-selves. Winnicott (1982) usou o termo para referir-se a pessoas que
têm uma incapacidade de ser elas mesmas, verdadeiramente. Podem, no entanto, ser altamente
adaptadas às situações externas e responder às exigências da realidade com notável desenvo l237

tura. A origem desse fenômeno é encontrada na infância. A criança, para adaptar-se a uma
mãe que não a reconhece em sua genuína espontaneidade, desenvolve uma submissão aos
desejos do self daquela, substituindo seu verdadeiro self pelos gestos da mãe.
Com o passar do tempo, a criança aprende a imitar outras pessoas para ser aceita, com
o que acaba se submetendo às exigências do meio. Winnicott comenta que, em um tal caso, a
imitação torna-se uma capacidade e quando a distância (ou a dissociação, no vocabulário do
psicanalista) entre o falso e o verdadeiro self não é comprometedora, o indivíduo pode dar
mostras de uma vida normal e quase pessoal. Mas quando essa distância se torna grande demais passa a ser difícil a representação de um papel, agir como ator, pois nesse caso os sent imentos de vazio ou incongruência são difíceis de suportar. É interessante observar que no
indivíduo falso-self tais sentimentos lembram aqueles que Laing (1963) identifica em indivíduos com insegurança ontológica: sensação de vazio, falsidade, futilidade e de irrealidade.
Quanto mais bem-sucedido é o indivíduo, mais ele se sente falso e vazio.
O psicanalista José de Mello Filho (Mello Filho, 2003) usa o conceito de falso-self de
Winnicott de maneira a estendê- lo à compreensão de fenômenos que vão além da mera sintomatologia individual. Para ele, podemos encontrar o fenômeno do falso-self em qualquer pessoa, ambiente e profissão. Seu trabalho é uma investigação de como tal fenômeno, que tem
raízes individuais (na relação mãe-bebê), pode estar conectado a contextos grupais e sociais. É
nesse mesmo sentido amplo que utilizamos o conceito para explicar formas de resposta à insegurança ontológica na experiê ncia contemporânea com o trabalho. Confrontado com os
dilemas inerentes à sobreposição dos vários ethos, o indivíduo pode desenvo lver um falso-self
com o qua l pretende ser reconhecido nas relações sociais no trabalho. Vejamos alguns exe mplos.
Suponhamos um indivíduo socializado no ethos romântico-expressivo do trabalho. Ele
acredita que o trabalho deve refletir seus talentos mais genuínos, que deve encontrar um sentido nas atividades que realiza e que esse sentido envolve fazer bem feito, com autonomia e
espontaneidade, aquilo que mais gosta e sabe fazer. Digamos que seu “verdadeiro self” se
expresse nesse tipo de relacionamento com o trabalho. Mas, confrontado com o ethos instrumental, que enfatiza o tempo da eficiência e critérios racionais ligados à performance e resultado no trabalho, ele pode encontrar dificuldade para se sustentar. Nesse caso, desenvolve um
falso-self por meio do qual esconde sua real concepção de trabalho para adaptar-se a um ambiente altamente competitivo e racional. Essa pode ser a estratégia que Pahl (1997) identificou
entre as pessoas que entrevistou para sua pesquisa sobre o que é sucesso: elas dissociam em-
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prego (ethos instrumental) de trabalho (ethos romântico-expressivo), conseguindo manter
alguma integridade psíquica com esse tipo de “acordo” com a realidade.
Outro exemplo de construção de falso-self na relação com o trabalho pode ocorrer com
as mulheres. Historicamente, mulheres não tinham carreira, mas sim empregos. E por uma
razão importante: carreira pressupõe uma orientação individualista em relação à vida. Ao longo da história as pessoas precisavam escolher entre permanecer integradas a seu grupo de
pertencimento, aceitando suas narrativas públicas restritivas, ou então construir uma carreira
no sentido de ascensão social – e o que seria ascensão social senão a saída de um grupo e a
entrada em outro? Na história ocidental recente, tal ascensão ocorre por meio da construção
de uma carreira.
As mulheres enfrentam um problema intrínseco com esse tipo de carreira: a maternidade. Então a vida profissional é intercalada com ciclos de maternagem, o que dificulta o foco
em objetivos individualistas. O homem não gera a vida; por mais que se tenha falado nas últimas décadas de “d ireitos iguais para ambos os sexos”, o fato é que só a mulher pode arcar
com uma gravidez. Esta faz com que a mulher pense coletivamente, e não individualmente.
Quando, porém, entram no mercado de trabalho aceitando as exigências individualistas da
carreira, têm de protelar a maternidade. E o fazem com muito mais perdas do que os homens.
A mulher pode construir um falso-self para competir de igual para igual com o homem.
As regras ilegíveis sobre ascensão profissional hoje são difíceis para ambos os sexos, não há
dúvida, mas para a mulher a insegurança ontológica no trabalho pode ser um pouco pior, tendo em vista os resquícios da sociedade paternalista que ainda vigoram. Como estratégia, precisam “provar” que são competentes, capazes e até melhores do que os homens. No passado,
para alcançar a riqueza e a auto-realização os homens lançavam-se em uma carreira e o faziam usando seus próprios talentos e habilidades. Aplacavam a insegurança do sucesso lutando
na esfera pública, ao passo que as mulheres permaneciam na esfera privada. Hoje, quando
entram para a esfera pública, a insegurança das mulheres pode ser grande. Como os homens
no passado, que também desenvolviam um falso-self pelo qual se mostravam racionais, fortes
e controlados, o mesmo pode ocorrer com as mulheres como estratégia para se lidar com a
incerteza do trabalho.
Outra oportunidade de criação de um falso-self pode ser encontrada em ambientes organizacionais. De um lado, o indivíduo é confrontado com a cultura da organização e com a
cultura geral de negócios, hoje uma cultura quase homogênea em todas as partes do mundo
capitalista desenvolvido. De outro, ele traz seus valores, mapas cognitivos e sua descrição de
si mesmo, vale dizer, sua identidade. Nem sempre, se é que alguma vez isso ocorre, as duas
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dimensões coincidem, embora certamente o desejo das empresas é de que isso ocorra, pois
assim se acredita gerar maior comprometimento e motivação. Quando não coincidem, e para
se adaptar, o indivíduo cria um falso-self, uma máscara com a qual se apresenta e pela qual se
mostra envolvido com o que é pedido.
Mas talvez seja no campo do sucesso profissional que mais haja recorrência à estratégia adaptativa do falso-self. Nesse caso o ethos gerencialista tem grande influência, pois ele
reproduz os ideais burgueses de ascensão, felicidade e status, todos ligados à conquista de
uma carreira. Em nome do sucesso, pressupondo que aceite os ideais estabelecidos do que é
ser bem-sucedido, o indivíduo pode ter de abrir mão de aspectos verdadeiramente pessoais,
desenvolvendo, em contrapartida, uma forte competência de imitação e aderência a modelos
de sucesso que variam de acordo com as modas e modismos gerenciais e cultura de negócios.
Chama a atenção, por exemplo, a contínua preocupação dos profissionais com a “atualização permane nte”, recorrendo a cursos de pós-graduação e especialização ou então aos
chamados MBAs. O quanto a busca por esses cursos baseia-se em desejos pessoais, na consciência sobre valores e prioridades pessoais, isto é, na consciência da própria identidade (reflexividade) ou se baseia numa resposta a demandas externas? Neste ponto gostaríamos de
discutir uma diferença importante que julgamos existir entre identidade e papéis sociais, diferença que o conceito de falso-self parece pressupor.

Papel, identidade e trabalho

Conforme nos lembra Pahl (1997) o debate sobre identidade na década de 1960 girava em
torno do modo como as pessoas manipulavam seus papéis sociais a fim de atender as expectativas alheias. Na visão de autores que se tornaram reconhecidos no campo, como Peter Berger
(Berger, 1966), o indivíduo reconhece sua identidade em termos socialmente definidos. Mediante um processo de socialização, ele adquire as estruturas cognitivas e emotivas presentes em
seu grupo e cultura que, uma vez internalizadas, servem como roteiros implícitos de comportamento. Um indivíduo que “sabe quem é”, na concepção de Berger, é um que passou por um
processo adequado de socialização.
O processo que Berger (Berger, 1966) descreve como de “construção social da realidade” envo lvia a crença de que toda sociedade encerrava um repertório de identidades que
compunham o repertório de conhecimentos objetivos de seus membros. Pahl (1997) faz uma
observação fundamental em relação a essa concepção de identidade: talvez Berger estivesse
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se referindo antes aos papéis sociais que às identidades pessoais. Para este último autor, a criança absorve, no processo de socialização, o mundo em que vive, do mesmo modo como absorve a identidade correspondente a esse mundo. Quer dizer, a criança absorve um papel social e faz dele sua própria identidade. O problema com esse raciocínio é que podem haver tantos
pais, e pais diferentes, dependendo de quantos indivíduos pais existam.
Um papel social consiste de uma série de expectativas objetivas que uma determinada
sociedade coloca sobre seus membros. Diz respeito, por exemplo, ao modo como ela organiza
suas atividades denominadas de trabalho: o conceito clássico de Adam Smith de divisão do
trabalho ilustra muito bem essa afirmação. Quando cada trabalhador é segmentado de acordo
com tarefas específicas a realizar em uma determinada estrutura de produção, então é plaus ível esperar que ele realize o que tem de realizar para que o sistema todo funcione. Durkheim
também deixa sua contribuição nesse sentido ao dizer que a sociedade organiza-se de acordo
com diferentes especializações de seus membros, as quais geram o que o sociólogo denomina
de solidariedade mecânica: a complementariedade resulta da especia lidade. Pahl (1997) nos
lembra que, ao longo das décadas de 1960 e 1970 o debate então esteve focado no estudo dos
papéis sociais, seus graus de ajustamento ou de desajustamento e no modo como melhor desempenhá- los.
Atribui-se a Paul Ricoeur o salto do conceito de indivíduo (como um papel social)
para o de identidade. Para o filósofo francês, “a identidade é um processo consensual de construção ao longo de várias etapas, durante as quais redefinimos a distinção entre o ‘eu’ e o
‘não-eu’” (Le Rider, 1993) (apud Pahl, 1997, p. 173). Mais à frente no tempo, Giddens (2002)
estende a elaboração desse conceito e enuncia que a auto-identidade é a consciência que o
indivíduo tem de si próprio, incluindo a consciência de como se posiciona nas narrativas públicas e conceituais dadas em sua época ou grupo social. É certo de que esse conceito de identidade nas ciências sociais recebeu também a influência da psicanálise (Pahl, 1997). Simplificando ao máximo, a identidade na psicanálise é constituída mediante uma série de identificações realizadas pelo indivíduo ao longo de sua vida e nos seus mais variados vínculos interpessoais. Por meio de introjeções e projeções vão sendo absorvidas e apropriados modelos (ou
de “objetos”) por meio dos quais os indivíduos desenvolvem uma perspectiva sobre si mesmos. Mais importante, parece ser consistente afirmar que a identidade é a consciência (mesmo
que pequena, ínfima diria Freud) que o “eu” tem de si próprio como diferente do “não-eu”.
Agora podemos voltar à discussão do falso-self. Como distinguir se se trata de um
processo corriqueiro de “apresentação do eu na vida cotidiana”, como diria Goffman (2001),
de uma representação de papel, necessária à vida em sociedade e ao cumprimento das expec241

tativas dos outros, ou de uma defesa pela qual o indivíduo se sente vazio, irreal e frustrado?
Como determinar se o desempenho de um papel no contexto do trabalho, por exemplo, significa a adequação às regras socializatórias em questão ou então a submissão do eu a esquemas
despersonalizantes, massificados ou autômatos? Essas perguntas são abrangentes e decerto
permitem diversas formas de resposta. Para os propósitos deste estudo, porém, vamos nos
deter em uma, mais estreitamente associada ao tema da insegurança ontológica no trabalho.
A identidade, para retomar a distinção de Somers e Gibson (1994), é uma narrativa
ontológica construída em primeira pessoa. Ao mesmo tempo, no entanto, essa narrativa baseia-se em outras narrativas: num primeiro nível, nas narrativas públicas; num segundo, nas
narrativas conceituais; e, em terceiro, nas metanarrativas. A questão relevante ocorre no relacionamento do indivíduo com as narrativas pública e conceitual. Quando é chamado a justificar o porquê de trabalhar ou então o sentido do trabalho na sua vida o indivíduo recorre às
narrativas públicas do trabalho, em suma, aos ethos do trabalho aqui discutidos. Evidentemente, esses ethos são eles próprios influenciados pelas narrativas conceituais construídas pelos
“especialistas”, por exemplo, gestores, administradores, “gurus” e professores de administração etc., e estas pelos enredos da metanarrativa pública, diga-se da ontologia do trabalho, que
ainda perduram na cultura ocidental e algumas de suas instituições.
A insegurança ontológica ocorre quando o indivíduo não consegue encontrar um vocabulário com o qual possa descrever a si mesmo de modo a harmonizar-se consigo e o amb iente. Ele não confia em nenhum vocabulário pessoal e, ao contrário do “eu irônico”, ele não
consegue não se levar a sério. Dessa forma, o falso-self consistirá em uma defesa quando o
indivíduo ontologicamente inseguro não conseguir descrever em primeira pessoa, se apropriar e confiar em sua narrativa ontológica. Quanto maior for a distância entre a narrativa ontológica – o “verdadeiro self ” no sentido winnicottiano – e as demais formas de narrativa, maior
a dissonância e, como defesa, maior a chance da criação de falsos-selfs. Isto é, mais o indivíduo será forçado a dar uma descrição de si mesmo que não reconhece como sua e sim como
de outros.
Nesse caso, é o papel social que se sobrepõe à identidade e o indivíduo limita-se então
a desempenhá- lo como um membro meramente adaptado do contexto – por mais competente
que de fato ele possa ser. As sensações de vazio e de falsidade que podem daí resultar provavelmente terão a ver com a imitação que o papel social passa a exigir do indivíduo. Ao mesmo tempo, porém, a insegurança pode ser momentaneamente diluída.
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Conclusão
“Um mundo felizmente perdido?”
(ou dos limites e potencialidades das respostas à insegurança ontológica)

Richard Rorty deu como título a um dos capítulos de um de seus livros (Rorty, 1982) a pergunta com a qual iniciamos esta seção final de nosso estudo. O “mundo felizmente perdido”
refere-se a um mundo fundado na metáfora platônica da caverna: um mundo no qual seus habitantes buscam fugir das sombras e mirarem-se pela Verdade, pela certeza e pela confiança
epistemológica na representação exata da realidade. Trata-se, de fato, do mundo moderno tal
como nós o conhecemos. A busca pelo sentido do ser ou de um fundamento sólido e seguro
para ele faz igualmente parte do projeto moderno. A ontologia é uma questão para os modernos porque sua subjetividade foi construída sobre princípios como fundamento, certeza, segurança e continuidade. Deus, a Nação, o Homem e o Trabalho fizeram parte dos principais referentes nos quais se baseavam a descrição do sujeito. Uma vez instalado e demarcado o sujeito, daí se seguiam roteiros sobre como os indivíduos empíricos poderiam organizar suas
vidas, experiências e identidade.
A ontologia oferece pois um tipo especial de certeza. A certeza de que o indivíduo está
se construindo em relação a um fundamento sólido, de que sua vida tem um sentido e um telos, quer dizer, um encaminhamento. Com esse tipo de certeza na alma, o indivíduo consegue
justificar os fatos mais díspares e aparentemente isolados de sua biografia. A ontologia é então uma espécie de narrativa pela qual episódios da vida são conectados uns aos outros numa
cadeia causal e ao longo do tempo, transmitindo uma sensação de integridade, consistência e
inteligibilidade ao eu assim percebido. Mesmo que não aceitemos que a ontologia é uma necessidade imposta pelos fatos ou pelo modo como as coisas realmente são, ainda assim parece não ser possível nega r-lhe um valor no processo de constituição de quem julgamos ser.
Portanto, o discurso ontológico é uma das formas como aprendemos a nos tornar “humanos” e
a nos referenciar à nossa própria identidade.
Ocorre que a narratividade ontológica tem ainda uma outra particularidade, como vimos neste estudo. Trata-se de uma narratividade pública. Com isso queremos dizer que tal
discurso organiza socialmente grandes pedaços da experiência. Em nosso estudo, tratamos da
experiência associada ao trabalho. O termo mormente utilizado para referir-se a esse tipo de
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narratividade é o de metanarrativa. São grandes sistemas discursivos que explicam as particularidades das experiências, absorvendo-as em tramas partilhadas coletivamente. Podemos diferenciar as metanarrativas de outros tipos de narrativas, como as “conceituais”. Estas últimas
são descrições elaboradas a partir da sua vinculação a metanarrativas e que fazem fronteira
com outros tipos de narrativas, as “individuais” ou “ontológicas”. Por exemplo, a metanarrativa do “capitalismo pós-industrial” alimenta narrativas conceituais como as da “mudança estrutural no emprego”, e estas últimas, por sua vez, são usadas como narrativas particulares
pelos próprios indivíduos na explicação do que lhes ocorre quando perdem um emprego ou
são convidados a participar de um treinamento de “reciclagem prevent iva”.
Com a desmontagem da ontologia do trabalho é sua característica de metanarrativa
pública ou conceit ual a que mais sofre. Com isso, a experiência com o trabalho é privatizada,
ficando a cargo de dive rsos ethos ou pequenas narrativas que procuram oferecer- lhe, embora
em versão mais fraca, o mesmo que a narrativa ontológica pública, e relativamente unívoca,
oferecia. A fragmentação desta ontologia nos vários ethos aqui descritos tem ainda uma outra
característica. Ela abre a experiência com o trabalho a outros vocabulários, vale dizer, a outras
pequenas narrativas. Por exemplo, por que hoje, ao falar de trabalho ou emprego, usa-se o
vocabulário da medicina? Isto é, o indivíduo tem, além de dominar as competências de seu
ramo, também ser magro, saudável e resistente!
Outro vocabulário ou narrativa que intervém nas narrativas do trabalho é da estética ou
aparência: além de competente e saudável, o indivíduo deve também saber se vestir e se comportar em público. O efeito é que, quando se abre uma revista destinada a “executivos” – personagens dos mais afetados pela sobreposição dos vários ethos do trabalho aqui descritos –, é
comum encontrarmos seções focadas em currículo, desempenho, negócio, estética, relacionamento, saúde e orçamento familiar. O que é o trabalho neste caso, senão uma parte de um
conjunto maior que compõe a “vida total” do indivíduo? Parece não fazer mais sentido pensar
na existência de um “sujeito do trabalho”, tal como discutimos antes neste capítulo.
Contudo, e aqui reside o importante, isso não significa que o trabalho tenha “morrido”
ou chegado ao fim. Mesmo que esse tipo de afirmação convença a muitos, sobretudo no veio
pós-moderno, ao trabalho é ainda reservada grande parcela de importância na vida da grande
maioria dos indivíduos em sociedades com enquadre burguês e meritocrático. Prova disso,
como discutimos no capítulo anterior, é o fato de as principais fontes de renda e status ainda
estarem vinculadas ao trabalho. Em cidades grandes, em culturas altamente diferenciadas e
individualizadas, são as rotinas estabelecidas e estabilizadas em torno do trabalho que permitem o estabelecimento de vínculos sociais, embora frágeis. Em contexto altamente individua244

lizado, poucas são as áreas comuns nas quais relacionamentos são possíveis. Além do trabalho,
restam as áreas da família e do amor. Essa evidência sobre a importância do trabalho como
fonte de vínculo social, contudo, não esgota a questão. Ao mesmo tempo o trabalho é tratado
como uma commodity submetida a lógicas incontroláveis pela maioria dos indivíduos atuando
no mercado de trabalho.
Como tentamos demonstrar neste estudo, a coexistência de vários ethos do trabalho
gera ambigüidades e dilemas inéditos em sua relação com a identidade. Essa ambigüidade é
ainda mais nociva quando combinada à “desmontagem” do mundo moderno-platônico. Quer
dizer, é a noção mesma de individualidade que parece estar na berlinda. O problema no caso
do trabalho é que fomos levados a esperar mais dele do que de fato ele pode nos dar hoje.
Séculos de pensamento ontológico, socialização e atuação institucional focadas na metanarrativa do trabalho nos deixaram com o esqueleto no armário. O que defendemos neste estudo é
que a referida desmontage m tem efeitos a que uma simples descrição pragmática não parece
dar conta de eliminar.
Daí nossa reserva com a resposta do “homem irônico” pragmático. Rorty parece pressupor com isso um tipo de desenvoltura do indivíduo que talvez não se observe com facilidade, ao menos não ainda, na prática. Desvencilhar-se de descrições de si antigas só ocorre com
esforço e envolve um custo psíquico que talvez Rorty não tenha captado em sua descrição
demasiado cognitiva e liberal do indivíduo e da identidade. Mesmo assim, ele parece estar
certo quanto à necessidade de tirar o esqueleto do armário – isto é, de parar de descrever platonicamente o sujeito e a individualidade na busca constante de certezas e metanarrativas sólidas.
Mas Rorty não percebe, e, obviamente, não era esse seu foco, que as narrativas sobre o
trabalho ainda são fortes, perpassando construções modernas importantes, como o edifício do
status, da renda, do mérito, do valor que o indivíduo atribui a si mesmo pelo fato de desempenhar um trabalho com grande visibilidade social, da carreira e do consumo. É difícil dizer a
um desempregado, ou a alguém que perdeu seu emprego, que agora ele terá de encontrar na rrativas “pragmaticamente” mais ricas de si mesmo. A contrapartida de uma interrupção na
narrativa ontológica pode ser a impotência, e não a liberdade – pelo menos em um primeiro
momento. Ou então é difícil convencer alguém de que pode reduzir seus padrões de consumo
se nele ele se habituou; tal redução, que seria a contrapartida de diminuir a freqüência ao trabalho, esbarra de frente com um mesmo processo socializador que transformou nossas sociedades em sociedades de consumo, nas quais quanto maior o desejo de posse maior a necessidade de trabalhar, gostando ou não, sendo ele central ou não.
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Rorty insiste, em diversos de seus trabalhos, que temos de encontrar outras formas de
nos descrever e de “conversar” uns com os outros. Ele acredita que, na ausência do projeto
platônico baseado na certeza e na Verdade, poderemos nos engajar em diálogos livres e pautados pelo que ele chama de ideal de auto-enriquecimento. Seus critérios são a felicidade e a
liberdade fundados na base de um liberalismo esclarecido. Aplicando esta idéia ao campo da
identidade e sua relação com o trabalho, temos um outro quadro: a desmontagem da ontologia
dificulta a possibilidade de um diálogo baseado nas mesmas premissas discursivas. Talvez
essa afirmação lembre a conhecida tese de Habermas de que a comunicação genuína é possível quando hajam condições idênticas sobre as quais construir o discurso. Como falar de trabalho quando ele está fragmentado em vários ethos, cada um deles com seus discursos, perspectivas e redes de crenças? A resposta de Rorty talvez fosse a democracia. Viver em um sistema não-ontológico ou não- metafísico implica em que podemos chegar a acordos que beneficiem ao maior número desde que consigamos respeitar as diferenças. Mas não o respeito em
sentido político apenas, mas num sentido amplo – as diferenças nas formas de vida, nas fo rmas de ver e habitar o mundo.
Todavia, como tentamos mostrar neste estudo, a convivência e sobreposição de vários
ethos pode gerar mais perplexidade do que pluralidade de sentidos sobre uma mesma área da
vida humana. De fato, o “homem irônico” rortyano encararia tal pluralidade como uma conseqüência do caráter contingente de nossas redes de crenças sobre nós mesmos e nosso contato com o mundo. Mas algumas evidências da vida cotidiana mostram situação um pouco diferente. Nesse sentido, a existência de “falsos-selves” pode ser reveladora. Entre outras manifestações, tal fenômeno pode ser observado no número crescente de indivíduos sobrecarregados
com o trabalho e culpados pelo tempo correspondente que não é dedicado à família ou à vida
pessoal. Vivem uma vida que percebem ser de outra pessoa ou como uma resposta automática,
mecânica, a forças e pressões de que nem se dão conta por completo. Talvez sintam no íntimo
o malogro do projeto moderno do “sujeito”, hoje corporificado no ideal do sucesso e da autorealização a todo custo. Transformado em sujeito, ou seja, em instância ideal a que todos têm
de se espelhar, o sucesso se transforma numa difícil missão para o indivíduo pequeno-burguês.
Em um estudo sobre a classe média whyte collar norte-americana, realizado pelo jornalista Jill A. Fraser (2001), mostra até que ponto a deteriorização da antiga ética protestante
do trabalho é expressa em mais horas de trabalho, menos benefícios e numa situação de instabilidade ameaçadora qua ndo comparada à antiga classe dos whyte collar estudada por Mills
(1956). E a pergunta que muitos dos entrevistados de Fraser se fazem é: por que tudo isso? A
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dificuldade de encontrar um porquê, ou a sobreposição de várias respostas igualmente possíveis à questão, geram muito mais ansiedade do que desenvoltura.
Os contornos do problema são os seguintes: em contexto de desmontagem ontológica,
quando coexistem vários “pequenos sujeitos”, ou seja, várias descrições e ideais possíveis
sobre o sentido e o valor do trabalho, e quando as instituições não definem claramente em
qual ethos “acreditam”, resta, de um lado, a agência; e, de outro, a impotência. São dois extremos para ilustrar o raciocínio: não necessariamente existem assim. A agência realça a dimensão ativa, independente e “solitária” do indivíduo, que tem sua vida nas próprias mãos,
seu trabalho nas próprias mãos e o destino que lhe serve melhor. Aqui a idéia de “eu reflexivo”, de Giddens, cabe bem: é um eu que encontra seu próprio caminho num regime de dúvida,
incerteza e risco, mas, ao mesmo tempo, de libertação e individua lização. Porém, a impotência é uma possibilidade: na ausência de garantias, é a si mesmo a quem pode recorrer o ind ivíduo, mesmo que à sua própria rede pessoal. É uma rede sua, que pode lhe ajudar mas não
garantir nada – ou garantir “tudo”.
A impotência é condição propícia e ideal para oportunistas. Auto-ajuda, gurus, escolas
de administração, teorias psicológicas de plantão. Por outro lado, a agência é fundamental em
um enquadre de des- institucionalização. Colocada numa discussão política, a agência transforma-se em um grave problema: acesso. Não vivemos, ao menos não no Brasil, em um sistema republicano: não ganhamos visibilidade como cidadãos, mas como consumidores. E
como se constroem consumidores? Pela distribuição de renda. Porém, o acesso à renda é restrito ao trabalho. Voltamos quase três séculos atrás, quando John Locke dizia que a origem da
propriedade é o trabalho. Com a associação entre talento, mérito e capital humano, temos uma
situação curiosa: o valor do indivíduo, mais do que apenas sua propriedade (econômica, sua
posse sobre “bens”), dependem do que ele faz. Valor moral é associado a valor econômico. E,
por sua vez, valor econômico nos remete ao indivíduo, a seu “capital” pessoal. Não vamos
romantizar um fato: trabalho, capital social e humano e agência dependem de um enquadre
institucional. Por essa razão, e considerando a situação brasileira, é mais a impotência que
avista do que a agência empreendedora.
Concluímos com Rorty. Se, de um lado, ele talvez exagere na hipervalorização do indivíduo livre, de outro ele nos deixa uma promissora mensagem. Sem pretensões de resolver o
problema da ambigüidade do trabalho, pelo menos podemos recomendar que os discursos das
ciências humanas, particularmente o da psicologia, se tornem mais conscientes das contradições aqui apontadas. Especificamente, a contradição entre o fato de termos sido levados a
esperar tanto do trabalho e a sua incapacidade contemporânea de nos permitir isso. Enquanto
247

insistirmos sobre a centralidade do trabalho na definição da identidade, ou, pelo contrário,
sobre sua “morte” pura e simples, deixaremos uma ampla parcela de fenômenos de fora. Em
contexto de “pane das certezas”, talvez não valha a pena polarizar em um desses extremos.
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