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RESUMO
~.

I,

A sociedade industrial implantou um tipo especial de trabalho,
não mais ligado às necessidades vitais ou vinculado a valores como criatividade,
prazer e ludicidade, mas aquele que tem como pressupostos a produtividade, a
utilidade e a mais-valia. Esse novo tipo de trabalho define o perfil do trabalhador
com aspectos específicos, conformea sua área de atuação, distingue-se o trabalho
do não-trabalho, afirma-se o que é legítimo <noprocesso produtivo, enfnn,
consolida-se uma hierarquização das funções de produção. O mundo do trabalho
se torna a base potencial de uma nova liberdade para o homem, desde que este
seja concebido como uma máquina,portanto, mecanizado.

I
"

A absolutização das diferentes formas organizacionais de
gestão do trabalho e da produção, requalifica o papel da ciência e da tecnologia,
alterara substancialmenteo processo educativo e as funções da escola. O sistema
educacional privilegiou a formação profissional em de~ento do projeto
educacional global e emancipador. O processo educativo ao vincular-se ao
mundo do trabalho e à perspectiva de produtividade tecnológica, usou a formação
profissional como um meio de maximizar a eficiência produtiva, no sentido de
manter ou de elevar a taxa de lucro.

Na preparação do indivíduo para o trabalho, assumido pela
escola, um dos mais importantes objetivos é o da disciplinarização do corpo do
trabalhador. Nesse aspecto, a Educação Física está tendo um papel muito
importante. Ao se fazer uma rápida leitura da história da Educação e ao
analisarmos as várias tendências que a constituíram, seria possível verificar a
existência do vínculo da Educação Física ao trabalho produtivo, seja através de
sua ação pedagógica ou através dos diferentes conteúdos que se homogeneizaram
ao longo de sua existência.

A partir desses e de outrospressupostosque no decorrer dos
tempos têm se estabelecido, o presente estudo, através de análise, verificação e
discussão, pretende responder aos seguintes questionamentos: a partir de que
construções simbólicas têm-se estruturado a sociedade moderna? Como se
definem os códigos e os princípios do mundo do trabalho? Como o trabalho
determina a identidade do homem, através da definição de sua corporeidade, dos
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movimentos e de sua gestualidade? Qual a vinculação entre o traballio e as
diferentes atividades desenvolvidas na Educação Física?

o estudo, divide-se em três partes: na primeira, será analisado
como o Mundo do Trabalho se consolidou e tomou-se o valor supremo na
sociedade moderna e como o código do traballio tem servido como defmidor da
identidade humana. Na segunda parte, discutir-se-á como o traballio tem defmido
a corporeidade do homem, baseado na função que ele terá que exercer no sistema
produtivo. O corpo passa a ser visto como uma máquina que tem suas alavancas e
seu centro de controle. Será analisado também, como os princípios do traballio
defrnido a corporeidade humana, principalmente, no que se refere a sua
gestualidade e aos movimentos corporais. A gestualidade e o movimento humano
dependem de uma organização, de um projeto hegemônico que, no caso da
sociedade moderna, industrializada, tem privilegiado o mundo do traballio. Na
última parte, será discutido, mais especificamente, a vinculação da Educação
Física, através de suas principais atividades, tais como, a Educação Física
Escolar, o desporto e o lazer, ao trabalho. A questão do corpo, do movimento, do
esporte, do jogo e do lazer, dentro da Educação Física, será tratado de forma
mais detalhada, tendo como pressupostos, os códigos do mundo produtivo.
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Para o desenvolvimento desse estudo, optou-se por um estudo
bibliográfico, de caráter qualitativo, que proporciona o contato direto entre o
tema e a pesquisadora, despertando maior preocupação no processo e não apenas
no produto da pesquisa. Fundamentalmente, busca-se um estudo que tenha como
objetivo principal a descrição da realidade, onde se constrói uma pesquisa
descritivo-reflexiva sobre a questão básica da produtividade e sua correlação com
as atividades da Educação Física. Visando a esse objetivo, foi utilizada
bibliografia sobre o assunto, além de análises críticas, interpretações de textos, de
fatos e fenômenos que, no desenrolar do processo de pesquisa, foram se
revelando importantes.
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I -INTRODUÇÃO

É fundamental considerannos que o mundo, tal como
está estruturado, é uma construção onde a ação do homem representa um
dos aspectos fundamentais de sua existência. Além disso, cada período
histórico da humanidade é marcado por um código através do qual todas as»

relações sociais se estruturam, código este qu&serve de base para definir
tanto as identidades sociais quanto as individuais que, ao mesmo tempo, são
construções humanas, com objetivos bem definidos.

I

Neste sentido, no período aristotélico, a essência humana
era definida pela liberdade, ou seja, a identidade do homem era estabelecida
pela maior ou menor independência do indivíduo quanto as atividades que
buscavam satisfazer suas necessidades vitais, assim como das relações delas
decorrentes. O trabalho, como uma das atividades humanas que, na época,
buscavam o atendimento dos ditames orgânicos do indivíduo, não era
considerado digno para defInir a condição humana. Enquanto tal, ele era
visto como uma atividade indigna, reservada a determinados grupo, tais
como os escravos, indivíduos sem inserção político-social e, portanto, sem
liberdade.

Basicamente, o processo de construção e de análise da
sociedade humana é marcado por duas perspectivas: a primeira é
estabelecida através de narrativas e defIne que a construção do mundo é um
ato divino, onde a ação humana tem pouca ou nenhuma participação. Na
segunda, o homem toma para si a responsabilidade de intervir de forma mais
contundente no processo de definição do mundo e esta tarefa é realizada,
principalmente, através da ação humana.

É preciso, entretanto, considerar que essa definição de
trabalho, como uma atividade mais ou menos indigna, deu-se a partir do
momento em que foram estabelecidas hierarquias de valores às atividades
humanas, ou seja, o trabalho passou a ser mais ou menos digno quando foi
estabelecida uma categorlzação às ações individuais e coletivas.
Conseqüentemente, o trabalho passa a ter vários signifIcados sociais e
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aquelas atividades consideradas menos nobres ou importantes, passam a ser
realizadas por indivíduos inferiores na hierarquia social. Esta categorização
do trabalho passa a ser um aspecto fundamental da história e da defInição da
humanidade.

No período medieval, a condição humana era defInida
pela superioridadedas atividades vinculadas à contemplação sobre qualquer
outro tipo de atividade, inclusive a política. Estabelece-se o teocentrismo.
As necessidades "orgânicas", tais como, de sobrevivência, de alimentação,
de proteção às leis da natureza, eram consideradas apenas um dos aspectos
da existênciacorpórea. Essa dependência às necessidades orgânicas básicas
de sobrevivência eram consideradas como um fator limitante da expansão
dos aspectos humanizantes do indivíduo. O cristianismo é responsável por
essa visão, pois via, na contemplação e na satisfação dos valores da vida
espiritual, o ideal humano. Considerava subal~rnas e hierarquicamente sem
importância, aquelas atividades que tinham por objetivo o atendimento das
necessidades vitais.

Com a revolução burguesa, fortalecida pela Revolução..

Industrial e CientífIca, estabeleceu-se uma redeftnição da visão do trabalho
como princípio da identidade do homem, reforçada pela concepção marxista
que entende o trabalho como um fator fundamental na construção e
consolidação dos papéis sociais. Para Marx:

as relações sociais acham-se intimamente
unidas às forças produtivas. Ao adquirir novas
forças produtivas, os homens mudam seu modo
de produção, e ao mudar o modo de produção,
a maneira de ganhar a vida, mudam todas as
suas relações sociais...Os mesmos homens que
estabeleceram as relações de acordo com sua
produtividade material, produzem tambémJos
princípios, as idéias, as categorias, de acordo
com suas relações sociais... O modo de
produção da vida material condiciona o
processo de vida social, política e intelectual
em geral. (MARX, apud ENGUITA, p. 85)1

Criticando essa perspectiva, a obra de LAFARGUE
(1977f denuncia que, de certa forma, os princípios revolucionários da
burguesia foram corrompidos, principalmente, a partir da exploração da
classe operária. Para ele, o protestantismo pode, inclusive, ser considerado a
religião cristã adaptada às novas necessidades industriais e comerciais da

lMariano ENGUITA, in Trabalho. Escola e Ideologia: Marx e a crítica da Educacão.
2Ver a obra de Paul LAFARGUE, in Direito a Preguica.
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burguesia. Além disso, veio reforçar a vinculação entre identidade social e
individual do homem ao trabalho. O autor, também considera o trabalho
assalariado como a "escravatura da modernidade".

II"W
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Parte-se da concepção de que o trabalho, com seus
princípios, mecanismos de controle e de disciplinarização, tem defInido a
sociedade, a identidade do homem e as instituições sociais, dentre elas a
escola e conseqüentemente, a Educação Física, o esporte e o lazer. Os
princípios do Mundo do Trabalho são o rendimento, a produtividade, o
lucro, o consumo, a competitividade e, fundamentalmente, a idéia de
progresso. A concepção de que o progresso deve ser ilimitado e que deve
ser a mola mestra de toda a ação humana é a perspectiva fundamental, que
tem orientado a sociedade até hoje, e qualquer ação em seu nome é, em
princípio, justifIcada. O progresso é, portanto, um fator que justifIca
qualquer ato humano. A partir dessa idéia e dgs demais princípios acima
citados, o trabalho passa a ser a simbologia que centraliza as diferentes
formas de relações sociais e, através de suas infInitas perspectivas e
fmalidades, tem estruturado as relações humanas e defInido as identidades
individuaise sociais.

1

'1'

jlll

A sociedade industrial maquinofaturada implantou um
tipo especial de trabalho, não mais ligado às necessidades vitais ou
vinculado a valores como criatividade, prazer e ludicidade, mas aquele que
tinha como pressupostos a produtividade, a utilidade e a mais-valia. Esse
novo tipo de trabalho defIne o perfil do trabalhador com aspectos
específIcos, conforme a sua área de atuação. Distingue-se o trabalho do não-
trabalho, afirma-se o que é legítimo no processo produtivo, enfIm,
consolida-se uma hierarquização das funções de produção. O mundo do
trabalho se torna a base potencial de uma nova liberdade para o homem,
desde que este seja concebido como uma máquina, portanto, mecanizado. A
particularidade da sociedade industrial é a signifIcaçãodas necessidades que
exigemlibertação, enquanto mantém e absolve o poder destrutivo e a função
repressiva da sociedade. As necessidades políticas tornam-se aspirações
individuais e os meios de informação de massa cumprem a missão de fazer
com que os interesses particulares sejam tomados como sendo de todos os
homens.

Segundo MARCUSE (s/d), a sociedade industrial
irracional é um todo. Sua produtividade é destruidora do livre
desenvolvimento das necessidades humanas. A paz é mantida pela ameaça
de guerra e o crescimento social depende da repressão e da exploração
individual, nacional e internacional. O aparato produtivo determina não
apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente indispensáveis, mas
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também as necessidades e aspirações individuais. De acordo com o autor,
existe "uma falta de liberdade confortável, suave, razoável e democrática;
prevalece na civilização industrial desenvolvida, um testemunho de
progresso técnico. ,,3

Com a adoção de uma nova visão de ciência, racionalista
e objetiva, a utilidade passa a ser a palavra de ordem da civilização
ocidental. Assim,

no século XVIII, o utilitarismo, a eficiência
prosaica e o ideal burguês do bem-estar social,
deixam uma forte marca na sociedade. Estas
tendências foram exacerbadas pela Revolução
Industrial e suas conquistas no domínio tecnológico~
(HUIZINGA, 1990, p. 212t

No século XIX, consolida-se a visão de trabalho
enquanto função ligada, fundamentalmente, à identidade do homem e à sua
realização pessoal. Essa perspectiva é referendada tanto nos ideários
capitalistas quanto socialistas de estruturação da sociedade humana. As
diferentes concepções político-sociais negavam a visão de trabalho como Up1
valor em si mesmo. Elas definiam o trabalho como meio para atingir um fim
a ser alcançado no futuro. A satisfação não está mais vinculada ao tipo de
trabalho realizado ou ao produto fmal do ato de trabalhar, mas à
compensação obtida pela realização da tarefa e pela utilidade que a
sociedade estabeleceu as diferentes realizações humanas.

Outra conseqüência da vinculação da sociedade ao
mundo do trabalho é a negação de tudo aquilo que não tem utilidade, de
todas aquelas atividades que não estão vinculadas ao sistema produtivo e de
tudo o que não tem retomo econômico, a curto ou a longo prazo. Porém,
tudo aquilo que deve ser vivenciado, usufruído, que é um fim em si mesmo,
como as atividades artísticas e lúdicas, é considerado inútil, sem importância
econômica. Além disso, algumas atividades que não são imediatamente
produtivas, legitimam-se por estarem vinculadas a algum outro processo,
sendo exemplo disso, a educação. Enfim, a produtividade, a quantidade e a
utilidade passam a ser os valores primordiais da condição humana, em
detrimentoda qualidade e do prazer de viver.

Na sociedade moderna, para uma ação humana toma-se
legítima precisa, primeiro, buscar, na estrutura científica, a sua
fundamentação, para num segundo momento, vincular-se ao mundo do
trabalho.

3Ver Herbert MARCUSE, in A Ideologia da Sociedade Industrial, p. 23
4Johan HUIZINGA, in Homo Ludens: o JOgOcomo Elemento da Cultura.
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A absolutização das diferentes formas organizacionais de
gestão do trabalho e da produção, assim como a requalificam o papel da
ciência e da tecnologia, alteraram substancialmente o processo educativo e
as funções da escola. O sistema educacional privilegiou a formação
profissional em detrimento do projeto educacional global e emancipador. O
processo "educativoao vincular-se ao mundo do trabalho e à perspectiva de
produtividade tecnológica, usou a formação profissional como um meio de
maximizar a eficiência produtiva, no sentido de manter ou de elevar a taxa
de lucro.
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No sistema educacional, o código do trabalho é
transmitido aos indivíduos de forma a inseri-Ios no sistema produtivo, o que
se tomou o objetivo principal da Educação. Enquanto isso, o conhecimento
cultural, historicamente construído pelo hoinem e o desenvolvimento da
capacidade criativa dos alunos, são deixados em segundo plano.

No processo de preparação do indivíduopara o trabalho,
assumido pela escola, um dos mais importantes objetivos é o da
disciplinarizaçãodo corpo do trabalhador. Nesse aspecto, a Educação Física
está tendo um papel muito importante. Ao se fazer uma rápida leitura da
história da Educação e ao analisarmos as várias tendências que a
constituíram, seria possível verificar a existência do vínculo da Educação
Física ao trabalho produtivo, seja através de sua ação pedagógica ou através
dos diferentes conteúdos que se homogeneizaram ao longo de sua
existência.

A organização escolar, em suas diferentes instâncias,
desde a escola básica de primeiro grau, o ensino de segtÍndograu, as escolas
técnicas até as universidades, substituiu a educação e o desenvolvimento de
princípios humanizantes do indivíduo pela reafmnação do simples
adestramento de mão-de-obra para o mercado de trabalho. Os conteúdos de
ensino ficaram restritos ao preparo técnico-instrumentaldo trabalhador.

Dentro do processo de consolidação da visão racional e
positivista de educação, a Educação Física teve um papel fundamental. Ela
contribuiutanto na domesticação do corpo, como também ideologicamente,
no sentido de reprimir, dominar e exaurir aquelas energias vitais, que
intervêm nas construções "mentais" e na "aprendizagem cognÍtiva". A
Educação Física foi introduzida na escola através de dispositivos legais,
para atender a um projeto político-educacional concreto, baseado na
perspectiva da educação técnica, funcionalista e racional. Ao vincular-se ao
mundo do trabalho, a Educação Física não aciona seus aspectos criativos do
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trabalho, mas incorporou apenas os princípios da mecanização do processo
produtivo.

:il.

'I'

A partir desses e de outros pressupostos que no decorrer
dos tempos têm se estabelecido, o presente estudo, através de análise,
verificação e discussão, pretende responder aos seguintes questionamentos:
a partir de que construções simbólicas têm-sé estruturado a sociedade
moderna? Como se definem os códigos e os princípios do mundo do
trabalho? Como o trabalho determina a identidade do homem, através da
definição de sua corporeidade, dos movimentos e de sua gestualidade? Qual
a vinculação entre o trabalho e as diferentes atividades desenvolvidas na
Educação Física?

.
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A partir das diversas dúvidas que foram surgindo ao

longo dos tempos, em decorrência do contato direto com a prática da
Educação Física Escolar e, após a leitura de alguns autores que
denunciavama hegemonia do trabalho na construção da identidade humana5,
fui buscar na análise da relação entre Educação/Educação Física e os
códigos do mundo do trabalho, um outro caminho para desvendar os
problemas encontrados na prática educativa.

11

Este estudo não pretende apresentar soluções prontas
para superação das dificuldades encontradas pelos professores de Educação
Física, na busca de uma prática emancipadora, autônóma e mais
democrática. Ele tem como finalidade, apontar alternativas de análise da
sociedade moderna e, principalmente, de corporeidade, de lazer, de esporte,
onde a Educação Física atual busca o seu fundamentoteórico e prático para
se estruturar, como uma área de produção do conhecimento e da cultura
humana.

Para aprofundar todos os enfoques até aqui levantados, o
estudo, divide-se em três partes: na primeira, será analisado como o Mundo
do Trabalho se consolidou e tomou-se o valor supremo na sociedade
moderna e como o código do trabalho tem servido como definidor da
identidade humana. Na segunda parte, discutir-se-á como o trabalho tem
definido a corporeidade do homem, baseado na função que ele terá que
exercer no sistema produtivo. O corpo passa a ser visto como uma máquina
que tem suas alavancas e seu centro de controle. Será analisado também,
como os princípios do trabalho defmido a corporeidade humana,
principalmente, no que se refere a sua gestualidade e aos movimentos
corporais. A gestualidade e o movimento humano dependem de uma
organização, de um projeto hegemônico que, no caso da sociedade moderna,

5Tais como LAFARGUE (1977), ARENDT (1983), ALVES (1986) e SANTIN (1990).

=:I
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industrializada,tem privilegiado o mundo do trabalho. Na última parte, será
discutido, mais especificamente, a vinculação da Educação Física, através
de suas principais atividades, tais como, a Educação Física Escolar, o
desporto e o lazer, ao trabalho. A questão do corpo, do movimento, do
esporte, do jogo e do lazer, dentro da Educação Física, será tratado de forma
mais detalhada, tendo como pressupostos, os códigos do mundo produtivo.

Para analisar a vinculação entre os princípios do mundo
do trabalho e a definição da identidade humana através de sua corporeidade,
de seus movimentos e de sua gestualidade, não poderei seguir os métodos
científicos que, até hoje, serviram ao desenvolvimentodas ciências fisicas e
naturais. Os métodos científicos quantitativos são limitados para satisfazer
todos os desdobramentos que o tema proposto pode desencadear.

t

11

O tema a ser estudado não possui um caráter de
perenidade, de imutabilidade, portanto, não pode ser isolado no tempo e no
espaço. Além disso, caso se busque individualizar qualquer uma de suas
inúmerasvariáveis, para atender a algum dos diferentes métodos científicos,
acabar-se-á reduzindo seu enfoque de estudo. Outro aspecto que se deve
levar em consideração, é que, ao congelar o fenômeno, em determinado
momento histórico, para, a partir daí, estudá-Io, estaria desconsiderando os
diferentes grupos e indivíduos que necessariamente estão envolvidos neste
processo. Portanto, o método e a temática têm de ser construídos juntos,
seguindo as próprias necessidades estabelecidas pela reláção entre o
pesquisador e o tema.

I.

IIt
I

Referendando esta perspectiva, LÜDKE e ANDRÉ
(1986) dizem que,

como atividade humana e social, a pesquisa traz
consigo, inevitavelmente, a carga de valores,
preferências, interesses e princípios que orientam o
pesquisador...Assim, a sua visão do mundo, os
pontos de partida, os fundamentos para a
compreensão e explicação desse mundo irão
influenciarcomo ele propõe as suas pesquisas ou, em
outras palavras, os pressupostos que orientam seu
pensamento vão também nortear sua abordagem de
pesquisa.(LÜDKEe ANDRÉ,1986,p. 03)6 .

I
I

II

~I

Conseqüentemente, o pesquisador deve servir como um
veículo ativo que estabelece o vínculo entre o conhecimento acumulado na
área e as novas relações que podem ser estabelecidas pela análise do
fenômeno.

6MengaLÜDKE e Marli E. D. A. ANDRÉ, in Pesquisa em Educacão: Abordagens Oualitativas.
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o que se pretende buscar é uma análise que fuja da visão
quantitativa de mundo, que a ciência positiva, precisa e universalizante
construiu e que acabou fazendo com que as propriedades estéticas e éticas
do universo fossem subvalorizadas. Os mecanismos legítimos de
interpretação do mundo foram desconsiderados pelo universo científico. Os
instrumentos de medir foram priorizados em detrimento do corpo e do
organismo humano. A sensibilidade deixou, pois, de ser um aspecto a ser
considerado na interpretação do mundo e da realidade humana.

~

I
I
I

I,

A partir dessas considerações, optei por um estudo
bibliográfico, de caráter qualitativo, que proporciona o contato direto entre o
tema e a pesquisadora, despertando maior preocupação no processo e não
apenas no produto da pesquisa. Fundamentalmente, busca-se um estudo que
tenha como objetivo principal a descrição da:realidade, onde se constrói
uma pesquisa descritivo-reflexivasobre a questão básica da produtividade e
sua correlação com as atividades da Educação Física. Visando a esse
objetivo, foi utilizada bibliografia sobre o assunto, além de análises críticas,
interpretações de textos, de fatos e fenômenos que, no desenrolar do
processo de pesquisa, foram se revelando importantes.

I
II
P
I
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CAPÍTULO I: O Mundo do Trabalho e a Sociedade Moderna

O principal objetivo deste estudo, conforme foi
exposto na introdução, é defInir a relação entre a perspectiva do mundo do
trabalho e os princípios assumidos pela Educação Física. Para isso, é
fundamental fazer uma análise de como se caracteriza e de como se
estrutura o "mundo do trabalho". Assim, são analisados as características
das relações sociais, políticas e econômicas que estão centradas na
perspectiva do trabalho e que identifIcaram um período histórico bem
defInido,denominado sociedade moderna.

É preciso analisar, primeiramente, a estrutura .a
sociedade moderna, as principais características, os pressupostos e por que
se estabeleceram relações bastante diretas entre esta sociedade e o processo
produtivo. Num segundo momento, é importante fazer uma avaliação das
diferentes concepções a respeito do trabalho e de outros conceitos a ele
vinculados, objetivando uma visão um pouco mais abrangente sobre esta
questão central na sociedade moderna. Finalmente, analisa-se a forma como
o trabalho passa a ser uma conseqüência da moderna organização da ciência
e da tecnologia, a partir de princípios e procedimentos comuns, que
defrniramas identidades sociais e individuais do homem moderno.

1.1. Características da Sociedade Moderna

Cada sociedade tem um ponto referencial, ou como diz
MAFFESOLI (1994)1, "um mito fundador" e para entendê-Ia, é necessário
desvendar esse mito específIco no qual uma época se estrutura. Na Idade
Média, o marco geral era o cristianismo, ou seja, todas as ações, relações
sociais e individuaiseram estabelecidas a partir de vinculações estabelecidas
com a divindade. Após o antropocentrismo, a sociedade moderna assumiu

IVer, Michel MAFFESOLI A Ruína do Futuro e a Invenção do Presente, ín: Revista do GEEMPA. p.ll.
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uma nova característica que foi fortemente alavancada a partir dos princípios
da ciência e da tecnologia. I

II

Uma das caracterizações mais interessantes a respeito da
sociedade moderna é feita por MAFFESOLI (l994?, no seu texto A Ruína
do Futuro e a Invenção do Presente, onde ele diz que há uma multiplicidade
de características que identificam a época moderna. A primeira, ele
denomina de propensão para o futuro, ou seja, a sociedade moderna é
futurista, futurista no sentido de uma concepção linear de história e onde
toda organização da vida social, constrói-se dentro dessa linearidade. Assim,
o grande mito do século XIX foi a idéia de progresso, entendendo progresso
a partir da concepção de projeto (da etimologia latina "projectum"). Essa
idéia se transformou na "marcha real da humanidade".

I

il!

"

A segunda característica destacada é a redução à unidade
que visa eliminar o conflito, a contradição e os paradoxos. Três pontos,
segundo MAFFESSOLI (1994), podem ser usados para descrever essa
redução. O primeiro é a constituição dos estados-nação que podemos
considerar como uma entidade que se estabelece a partir de uma
organização política, social e lingüística.Na constituição dos estados-nação,
as particularidades locais foram eliminadas e a meta consistia em "eliminar
tudo aquilo que, na particularidade, pudesse impedir esta homogeneização".
O segundo ponto é a formação das instituições, principalment~ aquelas que
vão marcar a vida social, como a educativa e a familiar. O indivíduo passou
a ser tomado pelas instituições, ou seja, ele ficou reduzido à unidade. O
terceiro ponto refere-se a constituição das grandes ideologias, dos grandes
relatos, isto é, duas ou três grandes tendências serviram de pontos de
referência a ações sociais, tais como, o marxismo, o freudismo e o
positivismo.

Além dessas características, pode-se dizer, também, que
a sociedade moderna assumiu, integralmente, os pressupostos da
positividade, centrada na Razão, como princípio fundador e definidor de sua
ação prática e teórica. Mesmo sendo estruturada na perspectiva da Razão,
MARCUSE (s/d)3 alerta que a sociedade é em si, absolutamente irracional,
pois sua produtividade é destruidora do desenvolvimento das necessidades e
das faculdades humanas. Ela caracteriza-se pela união entre produtividade e
destruição, pela desvalorização da esperança, pela harmonia entre a miséria
e a riqueza, pela capacidade de aumentar e distribuir comodidades, de criar
necessidades, de transformar destruição em construção. A liberdade de

2Ibid
3HerbertMARCUSE,in A Ideologiada SociedadeIndustrial.
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pensamento, de expressão e de consciência foi, pois, substituída por uma
cultura que tem por [malidade principal, ser mais produtiva e racional,
mesmo na irracionalidade.

Tendo como objetivo, a produtividade e a absorção do
caráter de utilidade dos objetos e dos homens, as técnicas de gerenciamento
e de organização da sociedade moderna acabaram suprimindo as
necessidades e as aspirações individuais em função de um melhor
rendimento do grupo. Assim, o trabalho coletivo passa a ser valorizado e o
indivíduo, enquanto entidade, deve ser desconsiderado, principalmente,
quando a meta é o aumento do rendimento e da produtividade. Atender as
necessidades de indivíduos isolados não é rentável, nem sob o ponto de vista
do sistema produtivo, pois a produção não pode ser reduzida ou
interrompida em função de um indivíduo, n~m para os mecanismos de
consumo. Dentro dessa perspectiva, o homem perde a sua identidade
enquanto indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade é aquela que mais
fortemente reascendeu a valorização do individualismo, principalmente
naqueles aspectos pertinentes à vida política do homem, em detrimento dos
valores comunitários. Assim, pode-se estabelecer mais uma característica
típica da sociedade moderna, ou seja, valoriza o individualismo mas sufoca
a individualidade.

Uma outra perspectiva fundamental da ciência moderna,
assumida pela sociedade como um todo, é a supervalorização daqueles
valores que podem ser quantificáveis. A ciência, com seu pressuposto
objetivo e eminentemente matemático, acabou transmitindo estes mesmos
valores à vida cotidiana do indivíduo.

A condição da humanidade se deriva diretamente
do 'domínio da quantidade', do materialismo, do
culto do 'produto interno bruto, da aceitação como
:finsem si mesmos - em outras palavras, do fato de
considerarmos a quantidade como fundamental e
primordial, enquanto que os aspectos qualitativos da
vida não merecem sequer ser levados em
consideração. (SCHUMACHER, apud ALVES,
1986, p. 31)4

Ao assumir os princípios do cientificismo,o quantificável
passou a ser o pressuposto fundamental de análise da sociedade moderna e
sua adoção se deve ao fato de que somente ele pode ser conhecido com
precisão e manipulado com eficácia. É passível de ser gerenciável. É
dominadopela ciência e produzido pela administraçãoe pela política.

4Ver Rubem ALVES, A Gestação do Futuro.
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A luta entre a qualidade e a quantidade é bastante antiga.
A qualidade deixou de ser considerada como um mecanismo efetivo de
estruturação da existência humana, principalmente, após a revolução
científica,através das concepções de Galileu. Quando a qualidade deixou de
ser objeto de preocupação da ciência, restringiram-se as produções de
artistas, poetas, religiosos e alguns filósofos. Com isso, tudo o que era
humano foi reduzido a quantidade: ao lucro, principalmente, porque a
sociedade foi convencida de que o aumento quantitativo produz,
inevitavelmente,melhoriasqualitativas. .

\
I

!~

Ili

It

II1

II1

A desvalorização do mundo humano aumenta na
razão direta do aumento do valor do mundo das
coisas. (MARX, apud ALVES, 1986, p. 41)5

1I

!I

A visão quantificável de -mundo demonstrou ser a
perspectiva adequada para uma ordem social, orientada na direção da
manipulação dos objetos e das pessoas. Com a ciência moderna, foram
desconsideradas as propriedade estéticas e éticas do universo. Felicidade,
paz de espírito, harmonia, bem-estar, educação, cultura, prazer, o belo e
todos aqueles princípios que não podem ser representados numericamente,
foram subvalorizados. Como conseqüência, o universo se tornou um
conjunto de relações formais e abstratas que podem ser facilmente
manipuladase conhecidas pelo homem.

É preciso considerar também, como extremamente
relevantes, outros princípios que são típicos da sociedade moderna: o
pragmatismo e o funcionalismo que também estão em relação direta com a
lógica da ciência moderna.

,I

I'
I'

o pragmatismo não entende a realidade como um sistema
que inclui as emoções e as idéias. Para ele, a realidade deve ser considerada
como um conjunto de problemas concretos que podem ser resolvidos com a
ajuda de procedimentos científicos "neutros".

II

I~

~

o funcionalismo vê a sociedade como se fosse um
organismo que indica as funções necessárias e operações a serem
executadas. O funcionalismo, aplicado à sociedade, assegura que a forma de
um sistema é o limite de suas possibilidades, preocupando-se em consolidar
apenas aquelas mudanças que contribuirão para a sua sobrevivência. Para o
funcionalismo,a imaginação não pode ser criativa, no sentido de estabelecer
uma nova organização social. A criatividade, entretanto, pode ser valorizada

~

SIbid
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principalmente,
funcionando.

ao provocar "mudanças" que mantém o sistema

Especificamente, em relação à liberdade, MARCUSE
(s/d)6diz que a particularidade desse grupo social é a desconsideração
daquelas necessidades que exigem liberdade e a manutenção e a absolvição
de poderes repressivos e destrutivos, criados pela própria sociedade, para
manter o sistema. A liberdade é o poder de agir e criar segundo às intenções
humanas, a partir das condições materiais de vida. Entretanto, as condições
de liberdade, para a maioria dos indivíduos, são mínimas. A livre escolha,
entre a ampla variedade de mercadorias e serviços, não significa,
necessariamente, liberdade, principalmente por haver controles sociais bem
definidos. Além disso, muitas vezes, a expressão e o atendimento das
necessidades são socialmente criadas, o q~e confirma a eficácia dos
sistemas de controle dessa sociedade. Mas, para o autor, o "homem já
entrou neste período histórico, bastante receptível a pré-condicionamentos",
não sendo isso uma característica específica da sociedade.

Um outro aspecto bastante interessante da sociedade
moderna, apontado por MARCUSE (s/d), é que ela estabeleceu mecanismos
que tomam "a escravidão aceitável, as vezes, até imperceptível". Para a
maioria da população, o trabalho continua sendo uma ocupação para toda a
vida e assim, uma atividade escravizadora, uma "escravidão entorpecedora",
desumana e ainda mais exaustiva, em função, principalmente, do aumento da
velocidade do trabalho, do controle -dos operadores e das máquinas - e do
isolamento dos trabalhadores. Essa definição da sociedade moderna, como
uma construção social escravizadora, está baseada no conceito de
escravidão proposto por Perroux (apud MARCUSE, s/d), que a considera
não apenas o "estado caracterizado pela obediência ou pela dureza do
trabalho realizado", mas pela transformação do indivíduo à condição de
mero instrumento, de coisa. A partir desta perspectiva, "os trabalhadores da
civilização industrial são escravos sublimados, mas escravos".

A sociedade moderna, principalmente, após o processo
de industrialização, definiu-se por uma construção social e histórica centrada
no processo de produção, nos aparelhos produtivos, nas mercadorias e nos
serviços que produziram um sistema social bem definido. As construções
sociais e individuais, baseadas na ciência, na tecnologia e na razão, foram
organizadas para o domínio, cada vez mais eficaz, do homem e da natureza.
Mas, na sociedade moderna, esta relação homem-natureza passou a ser de
dominação. O homem não apenas buscou atender as suas necessidades
básicas e se proteger da natureza, mas, domesticá-Ia, definir suas relações

6Ver Herbert MARCUSE, A Ideologia da Sociedade Industrial. p. 209.
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internas, vendo-se não mais como parte da estrutura, mas, um ser todo-
poderoso.

Nas formações sociais anteriores, o trabalho, seu produto
e a apropriação deste, aparecem em sua forma concreta, direta e sensível,
sendo uma necessidade imposta pela natureza. Na modernidade a lógica da
necessidade foi invertida, isto é, as forças produtivas, a ciência e a
industrialização, rompem com a natureza e tomam a mercadoria uma
necessidade, uma segunda natureza. A vida social toma-se possível apenas
se incluir o trabalho e a produção de mercadorias. A atividade produtiva se
desprende do contexto da criação de valores e transforma-se numa atividade
abstrata que traz em si sua própria fmalidade. Os recursos humanos e
materiais deixam de ser os componentes do metabolismo entre os homens e
a natureza, que servem para a satisfação das. necessidades. Ao mesmo
tempo, o desenvolvimento fez nascer as forçaS produtivas modernas que
ampliaramenormemente as necessidades e possibilidades humanas.

A sociedade moderna está centrada na perspectiva de
que o homem deve ser justificado pela sua produção. A humanidade deste
homem é definida através de sua função, determinada pela estrutura
dominante de poder e pelo conhecimento, dominado especificamente por
cada indivíduo. O homem, a máquina, a empresa, ou a organização social
são avaliados pela sua capacidade de produzir o maior número de objetos e
de criar situações para que estes sejam consumidos. Pois a produção não se
justifica se não houver consumo e só haverá consumo se houver
"necessidade", por isto, muitas vezes, é fundamental criá-Ias. Assim, a
sociedade passa a funcionar da seguinte maneira: quanto mais se produz,
mais se está habilitado a consumir, quanto maior o consumo, maior será a
produção. O critério para avaliar o bem-estar das pessoas, o seu grau de
humanidade e felicidade é o quanto elas são capazes de produzir e de
consumIT .

Entretanto, o mundo, visto a partir da lógica da produção
e do consumo, produziu uma sociedade que justifica uma ação por aquilo
que ela produz. Não importando se centenas de milhares de pessoas são
mortas, se seres humanos são destruídos pela tortura, pela fome, pelas
injustiças sociais, pelo terrorismo ou pelos efeitos devastadores da ciência.
Se essas ações desenvolvem a economia, criam a estabilidade e preservam
a segurança.

Particularmente, em se tratando do consumo, este é
estabelecido para compensar o processo de superprodução, exigido pelos
avanços tecnológicos. O consumo passa a ser, inclusive, um princípio para o
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controle da imaginação, ou seja, ao criar inúmeros objetos de desejo, as
"necessidades" humanas são mantidas sempre em movimento, indo de um a
outro objeto, sem nunca ser capaz de transcendê-Io. O sistema de produção
preenche todos os horizontes do desejo com produtos pré-fabricados e, ao
homem, só resta a iniciativa de escolhê-Ios e comprá-Ios. Assim, a
sociedade assume o princípio da transitoriedade, baseado na depreciação
planejada que domina todos os setores da vida humana. A estabilidade da
vida e dos objetos é extinta, pois não atende as perspectivas da
superprodução, o que é típico da sociedade tecnológica industrializada.

A transitoriedade das coisas não é senão um meio
indispensável para a permanência do sistema
econômico. (TOFLER, apud ALVES, 1986, p. 47)7

Por outro lado, a sociedade moderna defende um projeto,
que tem por pressuposto, a melhora qualitativa da vida humana, embora ela
ainda seja organizada de tal modo que, o atendimento das necessidades
humana constitui uma ocupação de tempo integral e da vida inteira,
principalmente para classes sociais específicas, e que são, portanto, não-
livres e impedidas de ter uma existência mais digna. Assim, a transitoriedade
das necessidades esconde a perpetuação das estruturas sociais de
dominação.

Como todas as outras construções sociais, a sociedade
moderna também é um sistema de poderes que se contrabalançam e que, ao
mesmo tempo, unificam-se, a partir de interesses comuns. As forças
econômicas, militares, educacionais e religiosas disputam o seu espaço na
consolidação de seus pressupostos, mas, em contrapartida, unem-se para
defender e ampliar as posições já consolidadas, combater alternativas
históricas emergentes e conter as transformações qualitativas que contrariam
os interesses do sistema dominante. O sistema dominante dessa sociedade,
pode ser considerado como aquele que tem por objetivo básico o
atendimento ao sistema econômico e às relações de produção, isto é, a
produtividade crescente e a "melhoria do padrão de vida" são usadas para a
contenção das transformações sociais: o poder sobre o homem, adquirido
por essa sociedade, é constantemente justificado pelo argumento da eficácia
e de sua capacidade produtiva.

Sintetizando, as características da sociedade moderna,
são as seguintes: desenvolvimento sempre crescente das forças produtivas;
aumento nas conquistas da natureza; crescente satisfação de necessidades

7Rubem AL VES, A Gestação do Futuro.
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impostas e socialmente construídas, a um número cada vez maior de pessoas
e fmalmente, o estabelecimento de necessidades e aspirações novas.

1.2. Diferentes abordagens a respeito do trabalho

I

,
11

I

No decorrer da história do homem, muitos valores têm
sido dados a ação produtiva humana, denominada trabalho. Na teoria de
Marx, o trabalhador, antes de mais nada, reproduz sua própria vida ao
produzir os meios de subsistência e dos quais o homem adquiriu sua
identidade individual e social no trabalho. Para éíe,

os homens começam a distinguir-se dos anlinais
quando começam a produzir seus meios de
subsistência. A produção prática de um munde
objetivo, a elaboração da natureza inorgânica, é a
afirmação do homem como um ser genérico
consciente, quer dizer, a afinnação de um ser que se
relaciona com o gênero como com sua própria
essência ou que se relaciona consigo mesmo como
com o gênero. É certo que o animal também produz.
11as produz unicamente o que necessha
imediatamente para si ou para sua prole; produz
unilateralmente, enquanto o homem produz
universalmente; produz unicamente devido à
necessidade física imediata, enquanto o homem
produz inclusive livre da necessidade física e só
produz realmente liberto dela; o animal se produz só
a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza
inteira; o produto do animal pertence imediatamente
a seu corpo físico, enquanto o homem se enfrenta
livremente com seu produto. O animal cria
unicamente segundo a necessidade e à medida de
qualquer espécie a que pertence, enquanto o homem
sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie
e sabe sempre impor ao objeto a medida que lhe é
inerente; por isso o homem cria também segundo as
leis da beleza. (11ARX, apud ENGUITA, 1993, p.
104)8

:1

I.,

Marx defme O trabalho como o processo em que "o
material da natureza é adaptado, por uma mudança de forma, às

8Ver Mariano ENGUITA, Trabalho, Escola e Ideologia.
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necessidades do homem", de sorte que o "trabalho se incorpora ao sujeito".9
Ele não prepara a matéria para incorporá-Ia, mas transforma-a em material a
ser aperfeiçoado e o utiliza como produto fmal. Do ponto de vista da
natureza, o trabalho é "destrutivo", uma vez que subtrai material da natureza
sem o devolver.

I.

Como foi dito anteriormente, para Marx, o trabalho criou
o homem e o trabalho é que distingue o homem dos demais animais.
Segundo ENGUITA (1993)10,tanto o homem como o animal fazem parte da
natureza, havendo uma diferença entre eles que é o aspecto consciente o
qual distingue a produção humana da animal, ou seja, o homem, no seu
trabalho produtivo, propõe-se conservar ou modificar a natureza, o que não
se pode dizer do animal. Além disso, o "animal produz unilateralmente -
segundo sua própria medida - e o homemuniv.~rsalmente- sem limites,ou
sem outros limites que os da própria natureza em si". Portanto,

I

ao se consumar o processo de trabaJho surge um
resultado que antes do começo daquele já existia na
imaginação do trabalhador, ou seja, idealmente.:.
Além do esforço dos órgãos que trabalham, se requer
do operário, durante todo o transcurso do trabaJho, a
vontade orientada a um fim, o qual se manifesta
como atenção. (MARX, apud ENGUITA, p.l 05)

Ao introduzir a questão do trabalho na perspectiva da
construção da identidade humana, Marx trabalha com conceitos que são
fundamentais para entender sua teoria. Mas para que este estudo tenha
sustentação, os conceitos enfocados serão os seguintes: divisão do trabalho,
alienação, força de trabalho e mais-valia.

Quanto à divisão do trabalho, Marx, segundo ENGUITA
(1993)11, não se ocupa de sua divisão em geral, mas, da capitalista em
particular. Para ele, a mais importante é a separação entre a cidade e o
campo. A divisão do trabalho entre campo-cidade e entre cidades logo trás
como conseqüência, o nascimento da manufatura e sua concentração e
desenvolvimento, que permitem a aparição da "grande indústria, e com ela,
a aplicação das forças naturais à produção, à maquinaria e a mais extensa
divisão do trabalho", a qual "arranca a última aparência de um sistema
natural". Por último, os processos de trabalho, identificados com ofícios
diferentes ou iguais, vão, paulatinamente, dando lugar à divisão do processo
de produção, nas diferentes partes que o compõem. Os processos de

9yer Hannah ARENDT, in A Condição Humana. p. 149.
IOVerMariano ENGUITA, Trabalho. Escola e Ideologia.
l1VerF. ENGUITA,Trabalho.Escolae Ideologia.p.109.
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desenvolvimento da divisão do trabalho e da concentração do capital correm
paralelos.

No que se refere à manufatura, ela estabelece a forma
mais importante de divisão do trabalho: a separação entre o trabalho manual
e intelectual. Isso teve como conseqüência a eliminação de qualquer
componente intelectual no trabalho do operário, reduzindo-o a uma série de
movimentos mais ou menos automáticos, como também, automatizou o
trabalho científico e técnico e o submeteu, por inteiro, ao domínio do capital.
Para Marx (apud ENGUITA, 1993), "a divisão do trabalho só se converte
em verdadeira divisão a partir do momento em que se separam o trabalho
fisico e o intelectual". Se, na produção artesanal ou nas primeiras
manufaturas, exigia-se do trabalhador o desenvolvimentode uma importante
habilidade própria, nada disso é necessário quando a manufatura procede à
análise e decomposição do processo de trabalho em suas partes mais
simples. Na manufatura, essa habilidade é apreendida pelo capital que
organiza o processo produtivo; na indústria moderna, essas habilidades são
absorvidas pela máquina: "A acumulação do saber e da habilidade, das
forças produtivas gerais do cérebro social, é absorvida assim, em relação aô
trabalho, pelo capital e se apresenta portanto como propriedade do capital, e
mais precisamente do capital fixo", quer dizer da maquinaria.

Toda divisão do trabalho é para Marx um fenômeno
social e histórico, o que não significa que toda a forma histórica da divisão
do trabalho mereça o mesmo julgamento. Segundo ENGUITA
(1993),12Marxdistingue divisão manufatureira e divisão social do trabalho,
sendo a primeira caracterizada por:

1°) ocorrer dentro das oficinas;
2°) operários que, isoladamente, não produzem nenhuma

mercadoria;
3°) concentração dos meios de produção nas mãos de um

único capitalista ( seja ou não uma única pessoa);
4°) funcionamento do sistema de produção, estabelecido

a priori pelo capitalista e,
5°) autoridade única does) capitalista(s) sobre os homens

que fazem parte do mecanismo produtivo, prevalecendo, portanto, o
despotismo.

A divisão social do trabalho, tem as seguintes
características:

1°) desenvolve-se no conjunto da sociedade;

12Mariano ENGUIT A, in Trabalho. Escola e Ideologia, p. 111
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il
il2°) produção por unidades independentes e os operários

apresentam-se e existem como mercadorias;
3°) ttacionamento dos meios de produção da sociedade

entre muitos proprietários independentes;
4°) equilíbrio dos resultados do processo produtivo,

estabelecendo-se somente, a posteriori, por meio do mercado e da
concorrência entre os capitais e,

5°) existência de produtores independentes sobre os
quais não existe outra autoridade além do mercado. Seu regime, na
concepção marxista, é a anarquia.

I

II

II

A divisão social do trabalho, ao mesmo tempo que toma
cada vez mais universal o produto do trabalho social, tomando o sistema das
necessidades sociais multifacetárias, reduz o trabalho de cada indivíduo a
uma "unilateralidade e parcialidade" cada vez maior. Além disso, traz, como
primeiro efeito, a visão de que as "leis econômicas são leis naturais,
incontroláveispelos homens".

!I

I

A divisão do trabalho, na medida em que é uma
forma de cooperação e permitiu a substituição de
trabalho vivo por trabalho acumulado, através das
máquinas, desenvolve sem cessar as forças
produtivas do trabalho em si, mas empobrece e limita
a principal força produtiva: o homem. (ENGUITA,
1993, p.119)

Quanto à alienação, ENGUITA (1993)13diz que a teoria
marxista oferece uma "genealogia da consciência", uma fundamentação
materialista do "processo de construção social da realidade como
representação". Para Marx não existem idéias simplesmente falsas da
realidade, mas uma realidade falseada, invertida, alienada, que representa a
ideologia correspondente. O termo marxista "alienação" é perfeitamente
intercambiávelpelos de "alheação" ou "estranhamento".

Dentro desta concepção, a alienação é o resultado de
certas relações sociais historicamente determinadas e não um fenômeno
teoricamente construído. Para o autor, Marx não busca a explicação em
nenhuma concepção abstrata ou naturalista do homem, mas no seu mundo
social (a sociedade civil, o trabalho, etc). Assim,

o produto do trabalho, é o trabalho que se fixou
num objeto, que se fez coisa; o produto é a
objetivaçãodo trabalho. A realizaçãodo trabalho é
sua objetivação. Esta realização aparece como

13VerF. ENGUITA, Trabalho. Escola e Ideologia. p. 135.
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desrealização do trabalhador, a objetivação como
perda do objeto e servidão a ele, a apropriação
como estranhamento, como alheação. (MARX, apud
ENGUITA, p.141)
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Marx, dentro da concepção de ENGUITA (1993)14,
percorre quatro aspectos do trabalho alienado:

1°) a alienação do trabalhador em relação ao produto de
seu trabalho. "O trabalhador converte-se em servo do seu objeto num duplo
sentido: primeiramente, porque recebe um objeto de trabalho, quer dizer,
porque recebe trabalho; em segundo lugar, porque recebe meios de
subsistência."

2°) "o processo de alheamento no ato de produção,
dentro da própria atividade produtiva". O trabalho manifesta-se como algo
externo ao trabalhador, como "mortificação" -em vez de realização, como
"trabalhoforçado ";

3°) o homem se encontra alheado de vida. A vida
individual se converte em fim e a vida, em meio, ficando a segunda
subordinada à primeira. O corpo se toma estranho ao próprio homem; .

4°) "a alheação do homem em relação ao homem." O
homem se confronta consigo mesmo e com outro, além de seu confronto
com o trabalho e o produto do trabalho do outro.

!

I

A alienação não é antônimo de "plenitUde", nem de
domínio das próprias forças produtivas e das relações sociais, mas tão
somente o termo oposto à unidade do homem, com as forças produtivas e
sociais, não importando o grau em que se estabelece a quebra da unidade.
Com a alienação o valor de troca, vínculo social entre as pessoas,
transforma-se em relações sociais entre coisas, a capacidade pessoal, numa
capacidade das coisas. As relações sociais entre os homens transmutam-se,
encamam-se, transformam-se em coisas, é o que Marx denomina de
reificação. O reverso da coisificação das relações sociais é constituído pelo
fato de as coisas aparecerem perante os indivíduos como sujeitos, com
qualidades sociais. Isto éfetichismo.

No trabalho alienado, o homem "produz e reproduz não
apenas mercadorias, capital, mas se produz e se reproduz a si mesmo como
trabalhador socialmente determinado, reproduz a alienação do seu ser
genérico, membro da espécie". Há vários aspectos ou passos que, segundo
ENGUITA (1993)15,repetem-se na teoria da alienação:

....
118
.....

14VerF. ENGUITA, Trabalho. Escola e Ideologia. p. 141.
ISThid, p. 159.
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III

1°) os produtos do homem, quer se trate de produtos
materiais, quer de relações sociais, separam-se dele por um processo ou
outro;

2°) objetivam-se frente ao homem;
3°) tomam-se independentes ou autônomos, escapando a

seu domínio;
4°) acabam de forma hostil, muitas vezes, dominando o

próprio homem que os criou.

A partir desse enfoque, passamos a outro aspecto
importante que é a análise da força de trabalho, transformada numa
mercadoria que se troca - vende e compra - no mercado a um preço que
oscila em tomo do seu custo de produção. O problema reduz-se a mostrar
que a força de trabalho tem, como qualquer m~rcadoria, um valor de uso e
um valor de troca. O processo pelo qual o trabalho se converte em trabalho
assalariado, isto é, a força de trabalho em mercadoria, para Marx16,não é
espontânea. Com o fIm das relações feudais, com o desaparecimento da
propriedade comunal e com a transformação da propriedade feudal clássica
em propriedade privada moderna, desenvolve-se também, o acúmulo da
propriedade e mercadorização da força de trabalho.

Na concepção de Marx (apud ENGUITA, 1993) para
que haja o encontro entre aquele que oferece a mercadoria "força de
trabalho"(trabalhador) e aquele que a procura no mercado (dono das forças
produtivas), é preciso que se cumpram, pelo menos, duas condições:

1°) que o trabalhador à venda como mercadoria, seja
proprietário de sua própria força de trabalho e possa dispor livremente - em
termos jurídicos - dela.É preciso, também, que o trabalhador venda sua
força de trabalho como algo diferente de si mesmo, de sua pessoa, cedendo-
se em usufruto, mas sem renunciar à sua propriedade;

2°) que o trabalhador não tenha outra coisa para vender a
não ser sua força de trabalho, isentando-se e desprovindo-se de todas as
coisas necessárias para pôr sua força de trabalho em atividade.

Um aspecto importante é o valor que a força de trabalho
obtém no' mercado. Assim dentro da concepção marxista, segundo
ENGUITA (1993)17, os componentes que defrnem o valor da força de
trabalho, são os seguintes:

1°) os meios de subsistência do trabalhador, ou seja, os
elementos necessários para que o operário não apenas se mantenha, como
também reproduza, crie fIlhos sufIcientemente sãos para que possam, mais

16Ver F. ENGUITA, Trabalho, Escola e Ideologia, p. 177.
17Ibid, p. 184.
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tarde, ocupar seu lugar. É a soma dos meios de subsistência necessários para
se manter a força de trabalho viva e em condições normais de vida, além
daqueles meios que têm por objetivo repor o gasto, correspondente ao
esforço realizado no processo produtivo;

2°) a qualificação, mesmo mínima, que exige todas ou
determinadas tarefas produtivas; qualificação que se obtém mediante a
educação e cujo custo passa a fazer parte do dito valor.

: Ili

il

~'.
11'

III

I

Para Marx,
'"1

o valor da força de trabalho, como o de outra
mercadoria qualquer, é determll1adopelo tempo de
trabalho necessário para a produção... é o valor dos
meios de subsistência necessárias para a
conservação do possuidor da força de trabalho...
Além disso, até~. o volume das chamadas
necessidades impréscindíveis, depende em grande
parte do nível cultural de um país e das condições
sob as quais se formou a classe dos trabalhadores
livres...Nos ramos industriais que não exigem apenas
tempo de aprendizagem, bastando a mera existência".

fisica do operário, o preço de seu trabalho estará
determll1ado pelo preço dos meios de vida
indispensáveis...resume-se sempre nos gastos de
existência e reprodução do operário...O salário
assim determll1ado é o que se chama de salário
mínimo. (MARX, apud ENGUITA, p. 181-182)

.

I '~I

IIII
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A formação da força de trabalho se dá
fundamentalmente,na escola e no próprio emprego. Os três principais meios
para desqualificação dos postos de trabalho vieram por intermédio da
divisão manufatureira do trabalho, da introdução da máquina e da direção ou
gestão científica.A forma mais drástica de diminuir os custos é modificar as
necessidades dos operários a serem satisfeitas ou desqualificar as tarefas
produtivas, os empregos ou os postos de trabalho.

A partir dessa concepção, introduz-se um outro conceito
fundamental que é o da mais-valia, que se constrói sobre o excedente de
trabalho que a força de trabalho produz. Esse excedente de trabalho não será
usado no processo de subsistência e de qualificação da força de trabalho,
mas será apropriado pelo dono dos meios de produção e, provavelmente,
colocado no mercado, como mercadoria, tornando-se valor de troca. Então,
esse excedente transformar-se-á em capital, que será acumulado pelos
compradores da força humana de trabalho. Entretanto, os agentes do
processo de produção, inverteram a relação entre trabalho e capital. Em vez
de o capital aparecer como produto do trabalho, como trabalho objetivado, é
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o trabalho que aparece como um momento do ciclo do capital. A
cooperação dos trabalhadores, a associação de diferentes atividades do
trabalho, a existência geral da divisão do trabalho entre e dentro dos
diferentes processos produtivos não se apresentam como uma forma de
organização adotada pelo trabalho, mas como algo inteiramente posto pelo
capital.

li!

I:

Por sua vez, a mais-valia, criação de um excedente de
trabalho e, conseqüentemente, de capital, dentro da sociedade moderna,
pode ser estabelecida de diferentes maneiras, pela variação da jornada, da
intensidade e da força produtiva do trabalho. Porém, um outro elemento
fundamental na definição do valor da força de trabalho e na definição da
mais-valia, e que foge da concepção marxista, é o excesso de oferta da
mercadoria mão-de-obra. Assim, o capital produz um excedente de mão-de-
obra geral que permite a manutenção de \lffi exército de reserva e a
contenção dos salários. A massificação do insino e da qualificação do
trabalhador fez com que esse exército de reserva apresentasse a mesma
estratificação em suas habilitações, que o conjunto da força de trabalho. Isso
provoca a contenção dos salários de todo o tipo de trabalhadores, mesmo
que a níveis distintos e o crescimento da mais-valia.

"

II

I

"

: II

:11

11:,

Finalmente, segundo ALVES (1986)18, o motivo pelo
qual Marx criticou a sociedade capitalista, é ela ter se tomado tão
materialista, que o ato criativo, que diferencia o trabalho humano do animal,
não tem mais papel a desempenhar. Assim como para o animal, o trabalho
converteu-se em apenas "um meio para a satisfação de uma necessidade".
Portanto, nenhum prazer psíquico pode ser nele encontrado. O homem já
tinha superado a perspectiva essencialmente pragmática de sua ação, mas ao
assumir a "ordem da eficácia" ele regride a um tipo de lógica que tinha
rejeitado. Para o autor, o homem, paralelamente à sua sobrevivência, precisa
construir um mundo que faça sentido, que seja uma síntese entre eficiência e
imaginação, que estabeleça um sistema que seja, ao mesmo tempo,
instrumento de sua realização e um meio para a sua expressão.

,111

Uma outra autora fundamental para ser estudada, em se
tratando da discussão sobre o trabalho na sociedade moderna, é Hannah
Arendt. Para a ela, tanto na Antigüidade quanto no período Medieval, o
trabalho não era considerado suficientemente digno para construir a
identidade humana e caracterizar um modo de vida autônomo,
principalmente, porque era uma atividade que servia à produção do que era

18VerRubem ALVES, A Gestação do Futuro. p. 162.

-
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necessário e útil, mas não o libertava das necessidades e privações
humanas. 19
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No cristianismo, segundo ARENDT (1983)2°,
essencialmente para Tomás de Aquino, "só a necessidade de sobrevivência
pode obrigar ao trabalho manual". Levando em consideração que o trabalho
é o modo pelo qual a natureza mantém viva a espécie humana, ele concluiu
que não é absolutamente necessário que todos os homens ganhem o pão com
o suor do rosto, ou seja, o trabalho é uma espécie de recurso extremo e
desesperado de resolver o problema ou de cumprir o dever. Finalmente, de
acordo com as antigas convicções sobre o caráter da atividade do trabalho
estar freqüentemente vinculado ao uso cristão da mortificação da carne, o
trabalho árduo, principalmente nos mosteiros, tinha o mesmo papel de
outros dolorosos exercícios e formas de auto-tortura. O trabalho é
recomendado para combater as tentações de UP1corpo ocioso. Entretanto, na
chamada"regra de Agostinho",o trabalho éO consideradolei da natureza,
não punição ao pecado e, ao mesmo tempo, ele recomenda, principalmente,
o trabalho manual por três motivos:

1) ajuda a combater as "tentações da ociosidade";
2) faz com que os monastérios cumpram seu dever de

caridade para com os pobres e,
3) favorece a contemplação por não ocupar

indevidamenteo espírito como o fazem as outras ocupações.

O cristianismojamais desenvolveu uma filosofia positiva
do trabalho e isso se deve a prioridade estabelecida à vita contemplativa
sobre todos os outros tipos de atividades humanas. Mas com a consolidação
da sociedade moderna, o desaparecimento da contemplação no âmbito das
atividades humanas significativas, são necessidades naturais ao sustento dos
princípios da modernidade.

Além de afastar a contemplação, a sociedade moderna
assume as atitudes típicas do mundo do trabalho: a instrumentalização do
mundo, a confiança nas ferramentas e na produtividade do trabalhador, a
valorização das categorias "meios" e "fms", a convicção de que qualquer
problema pode ser resolvido, principalmente, pela ciência e qualquer
motivaçãohumana pode ser reduzida ao princípio da utilidade e, fmalmente,
a desconsideração por qualquer pensamento que não possa ser considerado
útil ou produtivo. Pode-se dizer que a principal diferença entre o trabalhador
escravo e o moderno operário "livre" é que este é aceito e valorizado na

la8
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19VerHannah ARENDT, A Condicão Humana. p. 21.
2on,id, p. 330.
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vida pública, é classificado em diferentes categorias que são definidas pelas
atividades produtivas exercidas, mas, ainda assim considerado cidadão.

Uma das abordagens mais significativas, sobre o
trabalho, feitas por Hannah Arendt, é aquela em que a autora analisa a "vida
activa do homem", considerando que as três principais atividades as quais
defmem a condição humana são o trabalho, o labor e a ação. Para ela, a era
moderna trouxe consigo a "glorificação teórica do trabalho", o que resultou
na transformação efetiva de toda a humanidade em uma sociedade operária,
de trabalhadores, "uma sociedade que já não conhece outras atividades
superiores e mais importantes em beneficio das quais valeria a pena
conquistar a liberdade"21.

A diferenciação entre o trabalho e o labor se justifica,
segundo a autora, pois todas as línguas européias, antigas e modernas,
possuem duas palavras, de etimologias diferentes para designar o que, para
muitos, é a mesma atividade e muitas vezes, são usadas como sinônimo.

A língua grega, segundo ARENDT (1983)22, por
exemplo, diferencia entre ponien e ergazesthai, o latim entre laborare e
facere ou fabricari, que têm a mesma raiz etimológica, o francês, entre
travailler e ouvrer, o alemão entre arbeiten e werken. Em todos esses
casos, só os equivalentes do "labor" têm conotação de dor e atribulação. O
alemão arbeit aplicava-se originariamente, ao trabalho agrícola, executado
por servos, e não ao trabalho do artífice que era chamado de werk. O francês
travailler substituiu a outra palavra mais antiga, labourer, e vem de
tripalium que era uma espécie de aparelho de tortura. Em Hesíodo, o labor e
o trabalho (ponos e o ergon) são diferenciados, pois o trabalho é devido a
Eris, a deusa da emulação, mas o labor, como todos os outros males,
provém da caixa de Pandora e é punição, imposta por Zeus, porque
Prometeu,"o astuto", o traiu. O emprego medieval da palavra trabalho,
travail, arebeit, tinha conotação de feito heróico que exigia grande força e
coragem e era realizado com espírito de luta. A palavra latina faber que,
provavelmente se relaciona comfacere, "fazer alguma coisa", no sentido de
produção, aplicava-se originariamente ao fabricante e artista que trabalhava
com materiais duros, como pedra ou madeira. Era também usada para a
tradução do grego tekton, que tem a mesma conotação. A palavra fabri,
muitas vezes seguida de tignarU, designava especialmente, operários da
construção e os carpinteiros.

21Hannah ARENDT, in A Condicão Humana, p. 17.
22Ibid, p. 90.
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Assim, na antigüidade, o trabalho não era visto com
desdém apenas por ser exercido por simples escravos, mas laborar
significava ser escravizado pela necessidade. Por isso, os homens só
conseguiam a liberdade subjugando outros e a escravidão passa a ser uma
condição inerente à vida humana. Eles consideravam necessário ter escravos
em virtude da natureza servil de todas as ocupações das quais a vida
necessitava para sua manutenção. Ao contrário dos tempos modernos, a
instituição da escravidão na antigüidade não foi uma forma de obter mão de
obra barata, nem instrumento de exploração para fms de lucro, mas sim a
tentativa de excluir o labor das condições da vida humana.

11'

Na sociedade moderna, a distinção entre labor e trabalho
acabou sendo superada pela diferenciação entre trabalho produtivo e
improdutivo, entre trabalho qualificado/não-qualificado e finalmente, entre
trabalho manual e intelectual. Assim, parece .:quea distinção entre labor e
trabalho, toma-se uma diferença em grau quáhdo não se leva em conta o
caráter da coisa produzida, sua localização, função, duração e sua
permanência no mundo, que abordaremos com mais detalhe agora.

I~

I

Dentro da classificação apresentada por ARENDT
(1983), o labor pode ser considerado como todas aquelas atividades que
visem ao atendimento dos diferentes processos biológicos do corpo humano,
às necessidades vitais do homem. Portanto, a condição humana do labor é a
própria vida, ou seja, o labor assegura não somente a sobrevivência do
indivíduo,mas a continuidade da espécie. Etimologicamente,

~I.

~i

I

todas as palavras européias para "labor"-o latime
o inglês labor, o gregoponos, o francês travaU,o
alemão arbeit -significamdor e esforço. Labor tem a
mesma raiz etimológica de labare, "cambalear sob
uma carga"; ponos e arbeit têm a mesma raiz
etimológica que "pobreza" (pênia em grego e armut
em alemão). As palavras alemãs arbeit e arm
derivam ambas do germânico arbma, que significa
solitário, desprezado, abandonado. No alemão
medieval, usa-se estas palavras para traduzir labor,
tribulato, persecutio, adversitas, malum. (ARENDT,
1983,p.58i3

Na língua portuguesa, a palavra labor é confundida com
trabalho. Ela não tem a possibilidade de sustentar a análise da autora. A
partir do português, não é possível fazer este tipo de fundamentação.
Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, labor é um

23VerHannahARENDT,in A CondicãoHumana.
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substantivo masculino, que significa trabalho, fama, lavor. Laborar é um
verbo que significa:

I) exercer seu mister; entrar em função; funcionar;
2) trabalhar, labutar, lidar;
3) fazer, trabalhar, realizar;
4) amanhar, cultivar (as terras); lavrar;
5) cair, incidir, incorrer (em erro, engano, equívoco),

trabalhando, lidando, pesquisando.

III

Ao contrário da produtividade do trabalho, que
acrescenta novos objetos ao mundo humano, a produtividade do labor só
ocasionalmente produz objetos, sua preocupação fundamental são os meios
da própria reprodução. Tudo o que o labor produz destina-se a atender
quase imediatamente o processo da vida humana. Marx chamava o labor de
"consumo produtivo" e jamais perdia de vista o fato de que se tratava de
umacondiçãofisiológica. -

~

Também, diferentemente do processo de trabalhar que
termina quando o objeto está acabado, o processo de labor move-se sempre
no mesmo círculo prescrito pelo processo biológico do organismo vivo, e o
fim das atividades do labor só advém com a morte desse organismo. Só o
labor é interminável, visto que acompanha automaticamente a própria vida.

\,

Outra característica do labor é estabelecer uma luta
constante e interminável contra os processos e fenômenos da natureza que,
permanentemente, invadem o mundo humano. Essa luta pode ser ainda
menos "produtiva" que o metabolismo direto do homem com a natureza.
Para as atividades do labor, a natureza é a grande provedora que,
igualmente, pertence a todos. Para o trabalho, a natureza fornece apenas os
materiais que são destituídos de valor, pois todo o seu valor será definido
pelo trabalho realizado sobre eles. As atividades do trabalho sempre foram
destruidoras da natureza. O homem trabalhador sente-se "dono"e "senhor",
inclusive, do meio ambiente; a ele tudo é permitido, quando a idéia é o
"domínio" dos fenômenos naturais, que impedem ou dificultam o
"progresso", as manifestações humanas. Essa visão é típica da sociedade
moderna. O homem, ao laborar, ao contrário, com seu próprio corpo,
"nutre" o processo da vida, podendo ser o amo e senhor de todas as
criaturas vivas, mas ainda continuará sendo "servo da natureza e da terra".

I

fi

Além disso, os produtos do labor não duram o tempo
suficiente, para se tomarem parte do mundo e, como o labor, concentra-se
exclusivamente na manutenção da vida, é uma atividade que se toma
indiferente ao mundo no qual está inserido. Do ponto de vista das
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ferramentas e utensílios, no labor, elas auxiliam e potencializam a força
humana, quase substituindo-a. No labor, segundo ARENDT (1983), a
"durabilidade e a estabilidade do mundo são representadas pelos
instrumentos e ferramentas que utiliza" e exige também, para obtenção de
melhores resultados, uma execução ordenada de movimentos, incluindo a
utilização de instrumentos e utensílios. Com o desenvolvimento da máquina,
da tecnologia e da automação as atividades do labor são progressivamente
substituídas, e não, as do trabalho.

Ainda quanto ao labor, também pode-se dizer que é uma
atividade anti-política, porque, na maioria das vezes, se realiza na esfera
privada, são atividades que, mesmo sendo realizadas coletivamente, não são
públicas e quando efetivadas dessa forma, exigem a supressão de toda a
identidade individual, por ela funcionar na base da uniformidade,
principalmente, pela restrição de seu único obj~tivo, a sobrevivência humana

Já o trabalho até pode ser uma atividade apolítica, mas
jamais anti-política, visto que ARENDT (1983) entende como trabalho
todas aquelas "atividades que não têm por objetivo o atendimento das
necessidades vitais e que correspondem à produção de um mundo artificial",
de elementos que não pertencem à natureza. Para a autora, a condição
humana do trabalho é a "mundanidade". O trabalho, ao produzir o artefato,
garante a permanência e a futilidade da vida humana.

Pelo aumento constante e acelerado da produtividade do
trabalho, o mundo natural é artificializado e este artificialismo é
radicalmente acelerado com o processo de mecanização. Diferentemente do
labor, os produtos do trabalho têm certa durabilidade e permanência.

I
11

11:/

I

Quanto às ferramentas e aos instrumentos, eles são, ao
mesmo tempo, produtos do trabalho e partes integrantes do mundo de
objetos de uso do homem. No trabalho os utensílios e as ferramentas são
utilizados para construirem um mundo e não apenas para facilitarem o
processo vital humano. Nesse sentido, a autora diz que a questão não é tanto
se

somos senhores ou escravos de nossas máquinas,
mas se estas ainda servem ao mundo e às coisas do
mundo ou se, pelo contrário, elas e seus processos
automáticos passaram a dominar e até mesmo a
destruir o mundo e as coisas. (ARENDT, 1983, p.
109)
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Eis a razão por que nenhum trabalho pode ser produzido
sem instrumentos. Avançando na questão do trabalho, a autora define as
modernas idealizações do trabalho nas seguintes categorias:

1) o trabalho é um meio para se atingir um fim superior;
2) o trabalho é um ato de moldar, no qual uma substância

é transformada em outra estrutura superior;
3) o trabalho também pode ser comparado à atividade de

lazer, principalmente, quando possibilitar ao trabalhador, manifestação de
sua criatividade, autonomia e independência, inclusive, à própria atividade
do trabalho. Para a autora, a "alegria de trabalhar" tem a ver com a
"exultação sentida no exercício de força, com a qual o homem se confronta
contra a natureza e que, através das ferramentas, sabe multiplicar muito
além de sua medida natural, a capacidade do homem";

4) o trabalho é a confmnação da luta do homem contra a
natureza, ou seja, a natureza é dominada pelo h.;omematravés do trabalho.

t:1

~

o trabalho propriamente dito, é orientado por modelos,
projetos, segundo os quais se constrói um objeto ou um produto novo. Um
dos defmidores do trabalho é a existência do processo que precede a
atividade do trabalho em si e esta imagem ou o modelo que orienta a
atividade do trabalho não desaparece depois de terminado o produto,
presta-se a uma infmita continuidade de outros trabalhos. Segundo
ARENDT (1983), "esta multiplicação potencial, própria do trabalho, difere
em princípio, da repetição que caracteriza o labor", pois este é defmido pelo
ciclo biológico, pelas necessidades e pelas carências do corpo humano e,
embora surjam em períodos relativamente regulares, jamais perduram por
muito tempo.

,

o trabalho é totalmente determinado pelas categorias de
"meio" e "fIm". O produto do labor não tem a mesma permanência e
durabilidade que o produto do trabalho. No trabalho, o fIm é determinado
quando ocorre algo inteiramente novo, com sufIciente durabilidade para
permanecer no mundo como unidade independente. Durante o processo de
trabalho, tudo é julgado em termos de adequação e de utilidade em relação
ao fim desejado. Os mesmos critérios de meios e frns aplicam-se ao próprio
produto. Num mundo estritamente utilitário, todos os fIns tendem a ser de
curta duração e a transformar-se em meios para outros fIns. Assim, o ideal
de utilidade, que orienta a sociedade do trabalho, já não é, realmente, uma
questão de uso, mas, de signifIcância.Entretanto, as relações, os seres e as
atividades, ao serem analisados como meios para atingir a um fIm,
destituem-se de qualquer valor intrínseco. Praticamente toda a natureza
perde seu valor se não for resultante da remcação do trabalho.

I~

I1
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Outra característica do trabalho é ter um começo e um
fim defInidos e previsíveis, e isto é sufIciente para distinguí-Io das outras
atividades humanas. Por sua vez, o labor, preso ao movimento cíclico do
processo vital do corpo, não tem começo nem fIm. A ação, mesmo que
tenha um começo defInido, jamais tem um fIm previsível. Esta
previsibilidade do trabalho está vinculada fundamentalmente, à produção e à
construção de objetos ou ao cumprimento de tarefas. O trabalho, ao
contrário da ação, não é irreversível, tudo o que é produzido por mãos
humanas pode ser destruído por elas.

II

II

II

Já a ação é considerada a única atividade que se exerce
diretamente entre os homens, sem mediações. Segundo MORAES (1995)24,
a ação, conforme Hannah Arendt é identifIcada com a política, mas sua
defInição de política "está na contramão das concepções modernas, que
costumam reduzi-Ias às tarefas administrativas,.ou fazê-Ias dependentes dos
interesses sociais". A ação é acompanhada de "certa luminosidade", que
tem o poder de "revelar uma personalidade", que leva em consideração
aspectos como a pluralidade humana e o fato de que o homem é habitante de
um mundo e se relaciona entre si. A "pluralidade" é a base da ação humana
pois, embora sejamos todos homens, ninguém é exatamente igual a outro
homem, em qualquer espaço geográfico ou temporal. A ação, ao criar e
manter corpos políticos, estabelece as condições essenciais para a
construção da história.

!!I

A pluralidade humana, condição básica da ação, tem o
duplo aspecto de igualdade e de diferença, ou seja, se não fossem iguais, os
homens seriam incapazes de compreenderem-se entre si, se não fossem
diferentes, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se
fazerem entender. É com "palavras e atos que nos inserimos no mundo
humano" .

Mas a ação não é imposta pela necessidade, como o
labor, nem é regida pela utilidade como o trabalho. Ela pode ser estimulada,
mas nunca condicionada. Todas as atividades humanas são condicionadas
pelo fato de que os homens vivem juntos, porém a ação é a única que não
pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens. Só a ação é
prerrogativa exclusiva dos homens e jamais é possível no isolamento. Estar
isolado é estar privado da capacidade de agir, o que no sentido mais geral,
significa tomar iniciativa, iniciar, imprimir movimento a alguma coisa. A
capacidade humana de agir, sobretudo coletivamente, é extremamente útil
para fms de autodefesa ou satisfação de interesses. Na ação, os homens

24Ver Eduardo Jardim de MORAES no artigo Experiência da Dor, do encarte Mais, da Folha de São
Paulo, de 18 de junho de 1995.
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mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e
singulares, e assim, apresentam-se ao mundo humano, enquanto identidades
individuais. A ação sempre estabelece relações e tem a tendência de violar
todos os limites e transpor todas as fronteiras. É a atividade em que a
aparência ou a visibilidade têm o máximo de importância.

Entretanto, segundo ARENDT (1983), a sociedade
moderna não foi a primeira que denunciou a ociosidade e a inutilidade da
ação e do discurso, em particular, e da política, em geral. Tal denúncia se
justifica principalmente, pelas características inerentes da ação: a
imprevisibilidade dos resultados, a irreversibilidade dos resultados e do
processo e o anonimato dos autores. Essa preocupação é quase tão antiga
quanto a história escrita, mas, na era moderna, a ociosidade, o discurso e a
política foram questionados em função de estarem vinculadas a atividades
consideradas "improdutivas", que não produz~m bens quantificáveis e de
consumo imediato, ou seja, não são atividades que objetivamente, atendem
as finalidades do setor produtivo.

01

II

li!

~

~

&A tentativa de suprimir a ação das atividades
consideradas humanas, em virtude de sua incerteza, transformou<-. a
capacidade do homem de agir, numa atitude em relação à natureza que, até o
último estágio da era moderna, se limitará a explorar e a fabricar objetos a
partir de materiais naturais.

~

ti

Enquanto a força do processo de trabalho é inteiramente
absorvida e exaurida pelo produto fmal, a força do processo de ação nunca
acaba, ao contrário, pode aumentar à medida em que se multipliquem as
conseqüências. Na ação humana esses processos permanecem e sua
durabilidade é tão ilimitada quanto à da humanidade. O motivo pelo qual
jamais podemos prever com segurança o resultado e o fim de qualquer ação
é simplesmente que a ação não tem fim. Um único ato pode prolongar-se,
literalmente, até o fim dos tempos, até que a própria humanidade tenha
chegado ao fim.

Na ação, os homens, na maioria das vezes, não sabem
exatamente o que estão fazendo, mas sabem que, por mais desastrosas e
imprevistas que sejam as conseqüências do seu ato, jamais poderá desfazê-
10.O processo por ele iniciado jamais termina num único ato ou evento e,
normalmente, seu verdadeiro significado, jamais se revela ao homem que
age.

Na sociedade moderna, de acordo com ARENDT
(1983), a capacidade de agir, no sentido de desencadear processos, tomou-
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se uma prerrogativa apenas dos cientistas. Mas a ação dos cientistas, que
intervém na natureza do ponto de vista do universo e sem considerar as
relações humanas e sociais, não tem a capacidade de revelar-se, de produzir
e tomar-se história. Assim, a ação passou de uma experiência limitada a um
pequeno grupo de privilegiados e os "poucos que ainda sabem o que
significaagir talvez sejam ainda menos numerosos". II

As obras de Hannah Arendt, no que se refere as
principais atividades humanas, também é pautada pela análise das obras de
Marx. ARENDT {1993i5 diz que Marx, em muitos momentos, não se
mostra satisfeito com a sua própria definição de trabalho, a qual não chega a
se constituir distinção suficiente entre o homem e os animais. A melhor
prova disto, é que o elemento "imaginação", aparentemente tão importante,
não desempenha papel algum em sua teoria do trabalho. Além disso, ela diz
que a atitude de Marx em relação ao trabalho, ao próprio foco do seu
pensamento, sempre foi equívoca. Embora ó trabalho fosse uma "eterna
necessidade imposta pela natureza" e a mais humana e produtiva das
atividades do homem, a revolução, segundo Marx, não se destinava a
emancipar as classes trabalhadoras, mas a emancipar o homem do trabalho,
ou seja, somente quando este fosse abolido poderia o "reino da liberdade"
suplantar o "reino da necessidade". Explica-se isso, pois a liberdade começa
somente onde termina o trabalho imposto pela necessidade e pela utilidade
exterior, onde terminam as necessidade fisicas imediatas. O fato é "que ele
define o homem como animallaborans para levá-Io depois a uma sociedade
na qual este poder, o maior e mais humano de todos, já não é necessário"26.
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A autora, contudo, avalia que Marx sobressai-se não"-
graças ao seu materialismo e sim porque é o único pensador político
suficientemente coerente para basear sua teoria do interesse material numa
atividade humana comprovadamente material: o trabalho, isto é, o
metabolismodo corpo humano com a matéria.

Uma outra crítica de ARENDT {1983i7 é feita ao
conceito marxista de divisão do trabalho em que, segundo ela, Marx usa a
expressão para designar indiscriminadamentea especialização profissional e
a divisão do processo de trabalho em si. A especialização profissional é, de
fato, uma forma de diferenciação; o artesão ou o trabalhador profissional,
mesmo quando ajudado por outros, trabalha essencialmente isolado. Só
entra em contato com outros, enquanto trabalhador, quando se trata de
trocar o produto. Na verdadeira divisão do trabalho, o trabalhador nada

2SVer Hannah ARENDT, A Condicão Humana. p. 111.
26Ibid, p. 95
27Ibid, p. 135.
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pode realizar no isolamento; seu esforço é apenas parte ou função do
esforço de todos. Conseqüentemente, o que "separou" o carregador de rua
do filósofo não foi a divisão do trabalho, relativamente recente, mas a
antiquíssima especialização profissional.
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ARENDT (1983)28 diz, também, que uma outra
originalidade da concepção de Marx é este acusar a sociedade capitalista,
não simplesmente porque esta transformava todos os objetos em
mercadorias, mas porque o trabalhador se comporta em relação ao produto
de seu trabalho como se este lhe fosse um objeto alheio.

II,

II

I~

No que se refere a análise de Marx sobre a auto-
alienação, os homens são rebaixados a mercadorias e passam a ser julgados
não como pessoas, mas como produtores, segundo a qualidade de seus
produtos. A autora ressalta que essa degradação.é característica da situação
do trabalho da sociedade manufatureira, considerando a troca de produtos
como a principal atividade política e onde, até mesmo os operários,
associados com "o dinheiro ou com proprietários de mercadorias"29,tomam-
se também proprietários, donos de sua força de trabalho.

r

~

~I

~I

I

. Na concepção marxista, segundo ARENDT (1983), a
própria atividade do trabalho, "independente de circunstâncias históricas e
de sua localização na esfera privada ou na esfera pública" 3°, possui uma
produtividade própria, por mais fúteis ou pouco duráveis que sejam os seus
produtos. Tal produtividade não reside em qualquer um dos produtos do
trabalho, mas na força humana de trabalho, cuja intensidade não se esgota
depois de ela produzir os meios de sua subsistência e sobrevivência, pelo
contrário, é capaz de criar um "excedente", mais que o necessário à sua
"reprodução". Uma vez que não é o próprio trabalho, mas o excedente da
força de trabalho humano que explica a produtividade do trabalho, a
introdução deste termo por Marx, como observou Engels, constitui o
elemento mais original e mais revolucionário de todo o seu sistema.

li.1

1.3. O papel da Ciência e da Tecnologia

28VerHannah ARENDT, A Condição Humana. p. 100.
29Ibid,p. 176
3OIbid,p. 99.
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Retomando MAFFESOLI (1994), quando ele coloca que
todos os períodos históricos da humanidade são marcados pela existência de
um "mito fundador". Especificamente com relação à Idade Moderna este
mito defmidor são os princípios da Ciência e da Tecnologia.

I'

ul
II

Como todo o processo de teorização que busca a solução
de problemas, em princípio advindos da relação do homem com a natureza,
a ciência trabalha com conceitos operatórios, baseados em princípios
práticos aplicáveis, particulares e provisórios.

A evolução histórica das Ciências, segundo JAPIASSÚ
(1994)31,divide-se em três concepções: a clássica (ciência grega), a cristã
(teologia patrística e escolástica) e a moderna. Esta última, vinculada ao
movimento científico, encontrou fundamento na revolução gallileana e teve
como primado a individualidade do homem, ou.;seja, ela se toma cada vez
mais o "centro dos valores e do conhecimento". Nesta perspectiva, a leitura
do mundo é não só "antropológica" como também "antropocêntrica", não
mais cosmológica, geocêntrica ou teocêntrica. Assim, a verdade sobre o
mundo aparece como uma "obra humana".

illl.
li

U

~t,
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Na sociedade humana, a verdade científica é a base para
que se possa intervir nos fenômenos ou fatos e, fundamentalmente, ela
instrumentalizao homem para que ele possa agir. Assim como a mitologia e
a filosofia, a ciência tem por objetivo buscar uma maneira de explicar o real.
Porém o que a diferencia é o modo como isso é feito, visto que, a ciência
estabelece todos os passos a serem seguidos, sem uma preocupação muito
expressa de se adequar ao objeto a ser apreendido e ao homem. Outra
especificidade é que os grandes pensadores da Idade Moderna, que
construíram o pensamento científico, não estavam necessariamente,
vinculados a nenhuma instituição e todos se preocupavam com a questão do
conhecimentoe com o método.

Na concepção de ARENDT (1983)32,na era moderna há
três grandes eventos que lhe determinam o caráter:

1°) a descoberta da América e subsequente exploração
de toda a Terra;

2°) a Reforma que, "expropriando" as propriedades
eclesiásticas e monásticas, desencadeou o duplo processo de "expropriação
individuale acúmulo de riqueza social" e,

31Ver Hilton JAPIASSÚ, Introducão às Ciências Humanas. p. 19.
32Ver Hannah ARENDT, A Condicão Humana, p. 260.
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3°) a invenção do telescópio, ensejando o
desenvolvimento de uma nova ciência que passou a ver a natureza e a
Terra, do ponto de vista do universo.

II

Em outra perspectiva, JAPIASSÚ (1994), diz que:
11

foi a partir da Revolução Francesa, que a Ciência se
revelou como uma força produtiva e passou a
desempenhar um importante papel no mundo da
indústria e da economia. Hoje, nossas sociedades
procuram implantar unidades e redes de produção de
conhecimentos científicos.(JAPIASSÚ, 1994, p.l0i3
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o autor ainda lembra que, na opinião de Foucault, foram
três as condições fundamentais que determinaram a produção científica no
século passado: condições econômicas, pois o desenvolvimento da
sociedade industrial produziu problemas novos, que necessitavam ser
resolvidos; condições políticas, porque se tornou indispensável uma
transformação das estruturas políticas nas quais se pudesse situar a
produção da riqueza; e condições teóricas, pois o modelo das ciências
naturais, passa a ser estabelecido como o lugar mesmo da verdade.

Buscando outra fonte de análise, o Iluminismo, corrente
filosófica importante no século XVIII, que se caracteriza pela perspectiva do
racionalismo e do mecanicismo científico. Acreditavam no poder teórico e
prático da razão e na necessidade de dominar a natureza. O Iluminismo foi
considerado o grande responsável pela crise do pensamento filosófico, mas
foi de fundamental importância, pois introduziu a idéia da ação humana em
detrimento da contemplação. Outro princípio importante consolidado nesse
momento é o da causalidade, que mostrava a necessidade de se estabelecer
as causas das coisas, as quais deveriam ser descobertas para poderem
"explicar e apreender o mundo". Assim, a razão substitui o pensamento
teológico na sua função de definir e conduzir o modo de ser do homem e é
ela também, que deveria restaurar a natureza pura, visto que, a razão era
universal.

11
,..

'

1

'
II

Outra inspiração fundamental, que consolidou a
concepção científica, como pressuposto básico para a humanidade, a partir
da Idade Moderna, foi o positivismo construído por Comte. Segundo
JAPIASSÚ (1994), a ciência e atécnica deveriam ser o centro de todas as
ações humanas, inclusive para o Estado, que não poderia ser dirigido pela
tradição jurídica, mas por técnicos e cientistas. Assim, o poder moral seria
estabelecido pelos cientistas e o poder econômico, pelo sistema industrial

33Hilton JAPIASSÚ, Introducão às Ciências Humanas. p. 10.
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precisas de como se deve manipular a natureza para se obter determinados
resultados. A ciência busca conhecimentos livres de impressões, de segredos
e do relativismo daquela linguagem que enuncia as qualidades.

D
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As receitas científicas só serão aceitas como tais se

puderem ser repetidas em série. Com a ciência
moderna desaparecem as propriedades estéticas e
éticas do universo. Ele se reduz a um conjunto de
relações formais e abstratas que podem ser
manipuladas/conhecidaspelo homem.(ALVES, 1986,
p. 34/6

A função do pensamento, segundo o autor, consiste em
descrever a realidade objetiva, enquanto o propósito da ação consiste em
manipulá-Ia. Estes são os "dogmas básicos" de nossa era científico-
tecnológica. Graças à ciência, o poder intenta ~gora a se organizar de forma
a se tomar quase invulnerável. Aqueles que têm imaginação não possuem
poder, e os que detêm não possuem imaginação. A "ciência e a tecnologia
colocaram demasiado poder nas mãos dos poderosos"37.

Hoje as principais críticas à ciência acompanham THOM
(1993)38,segundo o qual, a racionalidade dos discursos da ciência parece,
com freqüência, resultar de dificeis reconstruções a posteriori, onde
"métodos de validação irracionais se tomam necessários pelo
desenvolvimento desigual das diferentes partes da ciência". A ciência, cujos
resultados muitas vezes escapam aos seus produtores, é também um
instrumento de poder instrumental, militar, frnanceiro ou espiritual, do qual
pode-se lançar mão na luta pelo poderio e pela dominação. O primado do
imaginárioe da "teoria", como descrição real do mundo fisico, muitas vezes
não pode ser apreendido em sua totalidade pela prática experimental.

A ciência clássica, para PRIGOGINE (1993), do alto de
seu "saber onisciente", reduziu a natureza à figura de um mero autônomo.
Ela insiste na "estabilidade" e no "determinismo". Atualmente, vemos por
todo lado instabilidades, "flutuações", "bifurcações". O objetivo da ciência
contemporânea é reforçar as relações entre o homem e o Universo; o tempo
do homem tomar-se-á expressão suprema das leis da natureza e esta deverá
,"reintegraro homem ao Universo que ele observa".39

36Rubem AL VES, A Gestação do Futuro, p. 34.
37Ibid.
38RenéTHOM, Matemático das "catástrofes", in Do Caos à Inteligência Artificial, p. 23-27.
39IlyaPRIGOGINE, arquiteto da "estruturas dissipativas", in Do Caos à Inteligência Artificial, p. 35-39.
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Para ATLAN (1993)4°,o método experimental científico
defrne os seus objetos, isolando-os de tudo o que não os representem, de
modo a que eles possam servir a uma "experimentação reprodutível em
diversos laboratórios do mundo". A ciência evoluiu de tal maneira que, aos
poucos, ela se afastou do mundo vivido. Ela se desenvolveu sobre a base de
uma investigação experimental, cujo campo de aplicação se defrne como
objetivo avesso à subjetividade. Na medida em que nosso cotidano é pleno
de subjetividade, não causa surpresa que o saber científico soe como falso
frente a ele. A objetividade científica só é bem-sucedida se limitada aos
fenômenos objetivos, "excluindo o singular", o "não-reprodutível", e esse
domínio da vida interior que não pode ser dito, somente sugerido, fica
"encoberto". As ciências e as técnicas instituem uma ordem que são ao
mesmo tempo, liberadoras e alienantes. Protegida dos imprevistos e da
escravidão da natureza, na qual o pensamento não poderia se exercer, a
ciência livrou o homem do imprevisível, orgaplzando seu ambiente, mas a
ausência de incerteza, de imprevisibilidade, implica também a "supressão da
novidade e da criatividade".

1,111

Paralelamente ao desenvolvimento das ciências, as,.

normas éticas tradicionais perderam a sua credibilidade. Elas ainda são
muito confundidas com filosofias, ou com religiões, que foram
desqualificadas pela ciência. As ciências e as técnicas colocam um número
cada vez maior de problemas éticos e sociais sem fornecer os meios de
resolvê-Ios.

A análise de MORIN (1993)41, diz que as teorias
científicas não são o reflexo do real, mas as "projeções do homem sobre
esse real". O objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo
numa palavra-chave, é dialogar com o "mistério do mundo". Ele diz que se
deve admirar a capacidade das teorias científicas de unificarem em um
mesmo princípio, fenômenos extremamente diversos. Com isso, a
simplificação do Universo foi o mito da ciência clássica, buscando a
"unidade elementar e a lei suprema do Universo". Essa busca foi
extremamentefecunda, contudo ela acabou descobrindo a complexidade.

Na opinião de MORIN (1993), o que deve ser combatido
é a "simplificação arrogante", que oculta o ser e a existência em prol da
formalização, que reduz as entidades globais a seus elementos constitutivos,
que pensa ter isolado um objeto de seu meio e de seu observador, enquanto
isso é impossível. A concordância entre as "observações e os experimentos
é a garantia clássica da objetividade científica". Isso não quer dizer que as

4°HenriATLAN, teórico da auto-organização, in Do Caos à Inteligência Artificial. p. 53-80.
41EdgarMORIN, contrabandista dos saberes, in Do Caos à Inteligência Artificial. p. 84-89.
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teorias científicas sejam intrinsecamente objetivas. Elas, não apenas refletem
o real, mas também, "projeções do espírito humano sobre esse real". O que
apreendemos do mundo não é objeto abstraído de nós, mas o objeto visto,
observado e "co-produzido" por nós. O conhecimento do objeto não pode
estar dissociado de um sujeito que conhece, enraizado em uma cultura, uma
história. Fundamentar a produção do saber científico na produção cultural
não significa reduzir a ciência a uma ideologia, significa tomar "mais
complexa a nossa concepção do conhecimento científico", com duas
ramificações: "uma inerente à práxis histórico-social e a outra inerente à
realidade empírica". A nossa visão científica do mundo fica comprometida
se não inclui o observador-criador e, com ele, a sua cultura e a sua história.

I

I

I

,

,.

Para o "historiador e filósofo da ciência",
FEYERABEND (1993)42,as armas materiais e intelectuais fornecidas pela
ciência constituem, atualmente, os mais eficazes "instrumentos de
dominação social" e a pesquisa científica devena ser considerada como uma
mescla de "intuição e raciocínio". No seu ponto de vista, examinando as
ciências não mais do ponto de vista teórico, mas a partir de sua prática,
descobre-se que a tradicional distinção entre ciência e mito não é mais tão
flagrante. Segundo ele, o anarquismo teórico é mais propício ao progresso
do que as doutrinas fundadas sobre a lei e a ordem.

Finalmente, PESSIS-PASTERNAK (1993) diz que a
ciência clássica revela seus limites, confessando-se mecanicista,
reducionista e tendendo a linearidade. Mas fazendo uma análise de como ela
se apresenta hoje, a ciência apresenta as seguintes perspectivas: alguns
crêem em seu futuro, outros a consideram um mito, alguns abordam-na com
uma concepção matemática e seqüencial da racionalidade (os cognitivistas)
e outros, enfnn, confiam-na ao modelo de funcionamento em paralelo,
próprio da rede neuronal (os conexionistas).43

Outro enfoque de análise que é fundamental fazer é
quanto à questão da tecnologia. A técnica é produto da ciência tanto no que
diz respeito aos princípios que a defme, quanto ao produto da ação científica
materializada, principalmente na máquina, e que resultaram na definição do
agir humano, em especial na questão do homem trabalhador.

Na sociedade .moderna, na concepção de RICOUER
(1968)44,o que há de original, com relação à técnica, é que ela passou a ser

42PaulFEYERABEND, um anarquista na ciência, in Do Caos à Inteligência Artificial. p. 96-103.
43GuittaPESSIS-PASTERNAK, Do Caos à Inteligência Artificial. p. 20.
44VerPaul RICOUER, A Aventura e o seu Horizonte Interplanetário, in Homem. Ciência. Tecnologia,
p.28.
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"essencial" e não "acessória ou secundária". Sempre houve um componente
técnico na vida humana; desde que existe homem, existe a ferramenta e o
instrumento. No entanto, a partir da modernidade, o homem passou a se
considerar e a se compreender a partir da técnica, ou seja, a tecnologia
passou a ser o elemento essencial da sua defrnição e do seu destino. A
humanidade passou a ser afetada pela civilização técnica quando trabalha,
quando consome, quando se compreende, quando age, quando se considera
a si mesma e aos outros.
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Os principais estágios do desenvolvimento da tecnologia
desde o início da era moderna, na visão de ARENDT (1983)45, são os
seguintes: o primeiro estágio, marcado pela invenção da máquina a vapor
que levou à revolução industrial, era ainda caracterizado pela imitação de
processos e pelo uso de forças naturais para o atendimento das finalidades
humanas. A novidade não era o princípio da_máquina a vapor, mas sim a
descoberta e o uso da minas de carvão que deveriam alimentá-Ia. Uma das
conseqüências materiais da revolução industrial foi a extinção das florestas e
a descoberta do carvão mineral como substituto da madeira. Os utensílios
mecânicos dessa fase inicial refletem a imitação de processos naturais
conhecidos. Eles tinham como finalidade também, imitar e facilitar as
atividades e tarefas naturais do homem. O segundo estágio foi caracterizado
pelo uso da eletricidade, que continua a determinar a fase atual de
desenvolvimento. Porém, agora, já não é usada da mesma forma como a
natureza a fornece. Hoje, passou-se a "criar", a desencadear processos
próprios, que jamais teriam ocorrido sem o homem, caracterizando o
rompimento do homem com a natureza. A automação representa o estágio
mais avançado desta evolução. Na fábrica, por exemplo, ela é o resultado do
conceito de fabricação como processo contínuo e, com a automação o
homem foi substituído tanto no processo de construção do objeto, como no
controle da produção, pois hoje, as máquinas já realizam inclusive, as
tarefas de fiscalização.

II1
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Assim, as construções tecnológicas passam a ser a
própria personificação da Razão, tanto para os indivíduos quanto para
determinados grupos sociais, de tal modo que toda a contradição a esta
perspectiva é defrnida como irracional e toda a ação contrária a este sistema
é considerada inconcebível. A racionalidade tecnológica revela o seu caráter
político ao se tomar o "veículo de dominação", criando um universo
totalitário, no qual "sociedade, natureza, corpo e mente são mantidos num
estado de permanente mobilização para o atendimento das necessidades
deste mesmo sistema".

45VerHannah ARENDT, A Condicão Humana. p. 160.
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Ainda quanto ao papel da tecnologia na sociedade
moderna, MARCUSE (s/dt6 diz que ela substituiu o "terror na função de
conquistar as forças sociais", estabelecendo uma eficiência esmagadora e
um padrão de vida crescente. O progresso técnico estabelece formas de vida
que têm como função, reconciliar as forças que se opõem ao sistema e
conter qualquer transformação social. A tecnologia institui novas formas,
mais eficazes e agradáveis de controle e coesão social. Assim, a noção
tradicional de "neutralidade" da tecnologia não pode ser mais sustentada.

r
i~
I

A sociedade tecnológica é um sistema de
dominação que já opera no conceito e na elaboração
das técnicas. (MARCDSE, s/d, p.19)

Retomando RICOUER (1968)47, pode-se dizer que as
principais conseqüências da técnica sobre o trabalho e o trabalhador são:
diminuição do caráter penoso no ato de trabalhar, progressiva insignificância
do ato de trabalho - no que se refere à ausência de valor, de monotonia, de
tédio na ação de trabalhar - e desenvolvimento do setor terciário.
Especificamente com relação ao trabalhador, com o progresso tecnológico,
ele está perdendo a autonomia profissional, que o fez membro de uma classe
destacada de outros grupos ocupacionais. Na situação atual, as
características negativas da automatização predominam, ou seja, o que
caracteriza a relação trabalho e tecnologia é a aceleração do trabalho, o
desemprego tecnológico, a impotência e a resignação crescente por parte
dos trabalhadores.

Assim, pode-se concluir que, enquanto a técnica não se
tomou determinante, isto é, enquanto não se transformou numa parte do
essencial e do necessário ao homem, o trabalho não compôs a definição da
identidade humana. Mas, quando o homem mudou sua atitude em relação ao
mundo, não se contentando apenas em contemplar, observar, admirar;
querendo dominá-Io e possuí-Io, o trabalho e, por via de conseqüência, a
técnica, acabou estabelecendo as identidades sociais e individuais do
homem. A natureza tomou-se algo que é preciso vencer e a relação do
homem com o Universo passou a ser estritamente econômica,
principalmente, a partir do momento em que a natureza transformou-se
apenas numa produtora de matéria-prima.

Portanto, assim como o trabalho, a ciência apresenta
todas as características da divisão e da complementaridade das tarefas, da
hierarquia, da organização burocrática, da preocupação com a rentabilidade,

46Herbert MARCUSE, A Ideologia da Sociedade Industrial, p.18.
47PaulRICOUER, A Aventura e o seu Horizonte Interplanetário, in Homem, Ciência, Tecnologia. p.33
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com os conflitos de interesses e com as alianças estratégicas, sejam elas
políticas, sociais ou econômicas. Essas características, são atividades
sociais, com um programa coletivo de conquista da verdade e de defInição
do modo de ser do indivíduo.

1.4. As Inovações Tecnológicas e CientífIcas
e as Relações de Trabalho

Para concluir este capítulo é importante analisar as
relações específIcas entre a ciência e as coneepções de trabalho humano,
que não se limitam apenas à construção de arsenal tecnológico e de
maquinário, mas a ciência está presente também quando o homem
estabelece concepções de organização do trabalho através, principalmente,
de técnicas administrativas e de gerenciamento. Assim, segundo
BRAVERMAN (1976)48 a ciência é a "última propriedade social a
converter-se mim auxiliar do capital" No período de construção dos
primeiros avanços cientillcos, durante os séculos XVI e XVII, a ciência
ofereceu algumas das condições para a Revolução Industrial, mas a conexão
ainda era "indireta, geral e difusa" - não apenas porque a ciência não estava
ainda estruturada diretamente pelo capitalismo, nem dominada pelas
instituições capitalistas, mas também devido ao importante fato histórico de
que a técnica desenvolveu-se antes e como requisito prévio para a ciência.
Para ele, a história da incorporação da ciência à empresa capitalista começa
propriamente na Alemanha. O papel da ciência na indústria alemã foi o
produto da fraqueza do capitalismo alemão em seus estágios iniciais, junto
com o estado avançado da ciência teórica alemã.

Na concepção de MACHADO (1992)49, relativa à
evolução histórica do capitalismo, podemos caracterizar quatro períodos,
sendo os três últimos identifIcados como "revoluções tecnológicas". São
eles:

I°) a Revolução Industrial propriamente dita,
abrangendo o fIm do século XVII até a crise de 1847 e que se caracterizou
pela difusão gradativa da máquina a vapor de fabricação artesanal; "

I

48HarryBRAVERMAN, Trabalho e Capital Monopolista, p. 138
49LucíliaRegina de Souza MACHADO, Sociedade Industrial X Sociedade Tecnizada: mudança no
trabalho, mudança na educação, in Cadernos ANDES. p.53.
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2°) a primeira revolução tecnológica surge a partir da
crise de 1847 e vai até a última década do século XIX. Pode ser identificada
com a adoção efetiva da máquina de vapor de fabricação mecânica;

3°) a segunda revolução tecnológica vai do final do
século passado até a II Guerra mundial e se caracteriza pelo uso de motores
elétricos a combustão; .

4°) o momento atual caracteriza a terceira revolução
tecnológica que se defrne pela possibilidade de controle generalizado das
máquinaspor meio da aparelhagem eletrônica e microeletrônica.

~!

Todas essas transformações tecnológicas constituem
ajustamentos na base técnica de produção e representam ajustes qualitativos
e quantitativosno trabalho humano. "li

-
No primeiro estágio do capitalismo, retomando

BRAVERMAN (1976),50o trabalho tradicional do artesão é subdividido em
suas tarefas constituintes e executado em série, por uma cadeia de
trabalhadores parcelados, de modo que o processo altera pouco. O que
mudou foi a organização do trabalho. Nos estágios seguintes 'à
"maquinofatura", o instrumento é retirado das mãos do trabalhador e é
transferido para um mecanismo acionado por energia da natureza, captada
para esse fim que, transmitida à ferramenta, atua sobre o material para
produzir o resultado desejado. Assim, as principais reformulações no modo
de produção decorreu de uma mudança nos instrumentos de trabalho.
Porém, o ataque científico sobre os processos de trabalho, em qualquer
período, abrange todos os seus aspectos: mão-de-obra, instrumento,
materiais e os produtos do trabalho.

11,

I

Ir

Especialmente em relação aos trabalhadores, as
mudanças científicas, na organização do trabalho e difusão de inovações
tecnológicas, estão permanentemente alterando as características da força de
trabalho, em termos de sua composição ocupacional, das qualificações e
escolaridade necessárias para as diferentes categorias de trabalhadores, da
importânciarelativa das diversas ocupações no mercado de trabalho. Enfim,
de todas as especificidades que caracterizam a heterogeneidade da classe
trabalhadora.

Centrando a análise nas relações de trabalho, típicas da
Sociedade Moderna, pode-se caracterizar dois modelos de organização do
trabalho, que estão diretamente vinculados aos princípios científicos e às
transformações na base técnica do processo produtivo da sociedade: o
sistema de produção rígida (fordista/taylorista/keynesiana) e o sistema de

S<1IarryBRA VERMAN, Trabalho e Capital Monopolista. p. 148.
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produção flexível.51Essa perspectiva é defendida por diversos autores, entre
eles, HARVEY (1989)52que aceita amplamente a visão de que o longo
período de expansão pós-guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve como
base um conjunto de práticas de controle do trabalho, de tecnologias, de
hábitos de consumo e de configurações de poder político-econômico,
chamado de fordista-keynesiano. O colapso desse sistema, a partir de 1973,
iniciou um período de rápidas mudanças. Assim, os contrastes entre as

-práticas político-econômicas da atualidade e as do período de expansão pós-
guerra são suficientemente significativos para tomar a hipótese de uma
passagem do fordismo para o que poderia ser chamado "regime de produção
flexível".

'I

I!
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Porém, antes de aprofundarmos nossa análise, é preciso
lembrar que as inovações tecnológicas e científicas não têm o poder para
alterarem as relações sociais, de uma forma unidirecional e linear. Segundo
ANTUNES (1995),53partidário de uma posição tecnicista de análise da
inovação tecnológica e de suas implicações para os trabalhadores, o
desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias é visto como uma
dinâmica puramente técnico-científica, autônoma e isenta de determinações
políticas. Uma posição "economicista" entende o processo de mudança
tecnológica como o puro resultado da competição intercapitalista,
condicionada pelos mercados de produtos e de trabalho, gerando, a partir
de sua difusão, impactos sobre os trabalhadores. Devemos no entanto,
entender que:

'I,

L,

lt1

dentro dos limites históricos e analíticos do

capitalismo, a tecnologia em vez de simplesmente
produzir relações sociais é produzida pelas relações
sociais representadas pelo capital.(MARX, apud
BRJ\\nE~, 1976,p.28)

Assim, as novas tecnologias atuam no jogo de forças

entre capital e trabalho como relações sociais e políticas objetivas que
podem desequilibrar as relações de poder já consolidadas. Portanto, à
medida que os avanços tecnológicos seguiram caminhos determinados pelos
interesses capitalistas, abriram, para o capital, possibilidades de
efetivamente ampliar seu controle.

O sistema de Produção Rígido, pode ser caracterizado
como um conjunto de sistemas de produção, baseado na utilização de

51Não existe um consenso a respeito desta subdivisão, visto que, para muitos autores, como Simon
Clarke, as últimas transformações na organização e gerenciamento do trabalho são consideradas como
um processo de ajuste do fordismo às crises da sociedade capitalista.
52David HARVEY, in A Condicão Pós-Moderna, p. 119.
53Ricardo ANTUNES, in Adeus ao Trabalho ?, p. 28.
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máquinas eletromecânicas, que são denominadas de "rígidas", pois os fins
são estabelecidos previamente na construção do equipamento, não aceitando
rearranjos e reprogramações. O comando de suas operações encontra-se
embutido na própria máquina.

~II

Assim, no entendimento de CARVALHO (1987),54 a
organização do trabalho, baseada nas concepções taylorista/fordista,
associada à Administração Científica e à Racionalização do Trabalho,
desenvolve uma rotinização do processo produtivo que compreende:

1°) a separação do planejamento da execução de tarefas
até um nível em que seja possível a utilização de trabalhadores sem
conhecimento sobre o processo e o produto, onde os períodos de
treinamento necessários sejam bem curtos e onde o planejamento da
produção seja centralizado na gerência;

2°) em decorrência
grande facilidade de substituição
trabalhadores e o absenteísmo;

3°) a estruturação de um sistema hierárquico
verticalizado para a coordenação e supervisão das tarefas. Isso elimina os
contatos entre operários para a coordenação do fluxo produtivo.

,

da simplificação das tarefas, uma
temporária ou permanente dos

1I11

Vinculado a esta forma de organização e de
administraçãodo trabalho, foram desenvolvidas pesquisas importantes para
o movimentohumano no ato de trabalho. Dentre eles, pode-se citar Gilbreth,
eminenteseguidor de Taylor, que acrescentou ao estudo do tempo, a análise
do movimento, isto é, a pesquisa e a classificação dos movimentos básicos
do corpo, para qualquer tipo de trabalho concreto em que eles fossem
utilizados. Esse estudo objetivava catalogar os diversos movimentos do
corpo como dados padrão, visando determinar o tempo necessário e
transformar os gestos "primeiramente num problema estatístico, em vez de
problema de observação e medida de casos isolados".55

~II

II~

Resumindo, o fordismo/taylorismo, associado ao
keynesianismo, foi a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho
consolidaram-se ao longo deste século, cujos elementos constitutivos
básicos eram:

1°) produção em massa, através da linha de montagem e
de produtos mais homogêneos;

2°) através do controle dos tempos e dos movimentos,
através do cronômetro fordista e da produção em série taylorista;

54Ruyde Quadros CARVALHO, in Tecnologia e Trabalho Industrial. p. 45.
55David HARVEY, in A Condição Pós-Moderna. p. 152.
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3°) existência de trabalho parcelado e da fragmentação
das funções;

4°) separação entre elaboração/execução da tarefa;
50} existência de unidades fabris concentradas e

verticalizadas, e
6°) constituição/consolidação do operário-massa, do

trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. 56 III
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Por f~ no penodo de 1965 a 1973, tornou cada vez
mais evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as
contradições inerentes ao capitalismo. Havia problemas de rigidez nos
mercados, na alocação e nos contratos de trabalho e toda tentativa de
superar esses problemas encontrava a força, aparentemente invencível, do
poder de organização da classe trabalhadora. A mudança tecnológica, a
automação, a busca de novas linhas de produto e de mercado, a dispersão
geográfica para zonas de controle do trabalho-mais fácil, as fusões e as
medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro
plano das estratégias corporativas de sobrevivência em condições gerais de
deflação.

11.

II1

. O Sistema de Produção Flexível é caracterizado,
principalmente,por uma mudança na base técnica de produção, através, da
introdução da microeletrônica, que permitiu uma "flexibilização" nos
processos tradicionais de trabalho. Os projetos de automação, com base na
nova tecnologia e associada a uma nova perspectiva de organização do
trabalho, compreendem inúmeras técnicas que foram aplicados não apenas
nas atividades de fabricação, mas também nas de engenharia e gerência. li,

Mas a flexibilização no sistema de produção seria inútil
sem uma reforma na atividade fundamental, o consumo. A transformação
nas prática de consumo se caracteriza por uma atenção muito maior às
modas fugazes, pela mobilização de todos os artificios de indução de
necessidades e pelas transformações culturais que isso implica. Na
concepção de HARVEY (1989)57 a estética relativamente estável do
modernismo fordista, cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e
qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a
efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais.
Essas mudanças na perspectiva do consumo, associada a mudanças na
produção, na reunião de informações e no financiamento, parecem estar na
base de um notável aumento proporcional do emprego no setor de serviços.

S6Ricardo ANTUNES, in Adeus ao Trabalho ?, p. 17.
s7David HARVEY, in A Condicão Pós-Moderna, p. 148.
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A conseqüência de todo esse processo é que o trabalho
organizado foi desestruturado, principalmente, pelos altos índices de
desemprego estrutural e pelo retrocesso da ação sindical. Além disso, o
resultado do processo de trabalho, objetivado no produto, permanece alheio
e estranho ao produtor, preservando, sob todos os aspectos, o fetichismo da
mercadoria. Essas transformações, na base técnica, afetam diretamente o
operariado, principalmente no que se refere à crise na consciência de classe,
na subjetividade do trabalho e nas suas formas de representação. Entre as
conseqüências advindas dessas novas formas de organização do trabalho e
do processo produtivo, as principais são as seguintes:

1°) o trabalho organizado foi desestruturado pela
reconstrução de sistemas de produção flexível, em regiões que não tinham
tradições industriais anteriores e pelo deslocamentopara os antigos centros;

2°) a elevação do desemprego "estrutural", na
desconsideração e reconstrução de habilidades, 1}0achatamento salarial e no
retrocesso do poder sindical- uma das colunas políticas do regime fordista.
Porém, a redução do emprego regular corresponde a um crescente uso do
trabalho em tempo parcial, temporário ou sub-contratado;

3°) a consciência de classe já não é estabelecida a partir
da relação entre capital e trabalho, mas diluída nos conflitos interfamiliares e
nas lutas pelo poder, "num sistema de parentesco ou semelhantes a um clã",
que apresenta relações sociais hierarquicamenteordenadas;

4°) a aceleração no ritmo de inovação do produto, ao
lado da exploração de mercados altamente especializados e de pequena
escala;

5°) a universalização da produção em pequena escala e a
busca de mercados de perfil específico não diminuiuo poder corporativo, na
medida em que "a informação e a capacidade de tomar decisões rápidas,
num ambiente incerto, eremero e competitivo se tomaram cruciais para os
lucros". A corporação bem organizada tem evidentes vantagens
competitivas sobre os pequenos negócios. A "desregulamentação"
significou, muitas vezes, um aumento da monopolização. Assim, por um
lado "a flexibilização do sistema levou a maciças fusões e diversificações
corporativas, por outro lado, os pequenos negócios, as estruturas
organizacionaispatriarcais e artesanais também floresceram";58

6°) a adoção de novas tecnologias abriu a oportunidade
de introduzir certos mecanismos na organização da produção que
aumentaramo controle técnico sobre o conteúdo, o ritmo e a intensidade do
trabalho, em detrimento da capacidade dos trabalhadores de influir sobre o
que acontece na empresa. A nova organização permite às empresas
economizar em mão-de-obra não apenas substituindo homens por
equipamentos, mas também pela melhoria no aproveitamento do tempo de

S8VerDavid HARVEY, in A Condicão Pós-Moderna.,p.150.
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trabalho. Com o aumento no ritmo de trabalho, imposto pelas máquinas, ele
também é intensificado, havendo um maior controle sobre a qualidade dos
produtos. Além disso, a empresa economizou também ao não depender mais
da força de trabalho que garantia esta qualidade. Todas as operações
estratégicas foram automatizadas. Pode-se, inclusive, falar em transferência
de um conhecimento operário para os equipamentos e computadores. Tudo
isso aumentou o poder de comando das gerências sobre o processo
produtivo como um todo;

7°) a desespecialização e a polivalência dos operários
transformaram-nosem trabalhadores multifuncionais;.59

8°) a responsabilidade e a consciência profissional são
qualidades essenciais aos novos sistemas de automação com base
microeletrônica, pois os equipamentos são caros e complexos e a qualidade
na produção, é a meta central. Enquanto nos sistemas tradicionais de
organização do trabalho, o poder da hierarquia visa à ritmação do trabalho e
o cumprimento das metas de produção em condições de trabalho adversas,
nos sistemas flexíveis, a preocupação das chefias se divide entre "a
qualidade dos produtos, o cuidado com os equipamentos e a questão do
volume de produção".
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Com a programação automática restou ao trabalho
humano as atividades de:

1) programação das máquinas, que também pode ser
automatizada;

2) ajustes ou testes dos programas;
3) monitoramento das máquinas e intervenção apenas no

processo produtivo, quando ocorrer algum imprevisto.

A partir dessa análise, é possível concluir que o acesso
ao conhecimento científico e técnico sempre teve e continuará tendo, pelo
menos a curto prazo, uma importância fundamental na luta competitiva. O
conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da mais recente
descoberta científica, implica a possibilidade de alcançar uma importante
vantagem competitiva. Assim, retoma-se aquela constatação de que o
próprio saber se toma uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a
quem pagar mais. O conhecimento científico progrediu notavelmente e, ao
mesmo tempo, tomou-se cada vez mais comercial.

E para concluir, é fundamental reconhecer a preocupação
de BRAVERMAN (1974)6°, quando ele alerta que se tomou elegante
atribuir à maquinaria os poderes sobre a humanidade, que surgem de fato, de

S9Ver Ricardo ANTUNES, in Adeus ao Trabalho ?, p. 36.

6°Harry BRA VERMAN, in Trabalho e Capital Monopolista, p. 197.
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relações sociais. A máquina, mero produto do trabalho e da genialidade
humana, é vista por muitos como um elemento neutro e independente nas
relações sociais humanas. Segundo ele, essa coisificação da relação social
nada mais é que umfetichismo.
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CAPÍTULO TI:O Corpo, o Movimento e a Gestualidade Humana na
Perspectiva do Mundo do Trabalho I
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Antes de mais nada, segundo ALVES (1986), é preciso
sobreviver. E quem fala de sobrevivência fala do corpo. O mundo humano
também começa com ele. Pode-se considerar que as invenções humanas são
construídas a partir do corpo e em beneficio dele, ou seja, o corpo é a
origem de toda a ação que tenha por objetivo a sobrevivência.

IIII

h

Apesar de se ter responsabilizado a filosofia pelo
ressentimento do ser humano de possuir um corpo, para o filósofo, o mais
grave é ser corpo e ser corporeidade não é a mesma coisa que o antigo
desprezo que se tinha em relação àquelas necessidades vinculadas à
conservação da vida. A necessidade era apenas um dos aspectos da
existência corp6rea e o homem no momento em que se libertasse dessa
necessidade, poderia ter um corpo capaz de alcançar aquilo que os gregos
chamavam de beleza. Entretanto, o que perdura até nossos dias, é que, além
de sermos regidos por necessidades corporais, estabelecemos uma
resistência contra qualquer tipo de movimentação.

~

tl~
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II

A civilização ocidental, historicamente, tem se baseado
na idéia de que a verdadeira humanidade começa onde o corpo termina.
Essa concepção é reforçada, por exemplo, pela comunidade acadêmica que
produziu um corpo que fica sentado horas e horas, cujos sentidos são
eliminados e apenas o intelecto é colocado em operação. Isso se dá também
com as religiões, onde as possibilidades de aproximação com Deus
começam onde o corpo acaba, isto é, quando as necessidades do corpo são
"controladas" em função da "purificação" da alma. Para ALVES (1986)\ "o
ato de fechar os olhos para rezar significa uma recusa ao corpo e uma
rejeição ao mundo". Com relação à ciência, o corpo que sempre foi o centro
de aváliação qualitativa do ambiente é progressivamente substituído por
instrumentos de medir, tais como, metros, balanças, termômetros,
barômetros, velocímetros, dinamômetros, relógios, cronômetros etc. Esses
instrumentos substituíram os órgãos dos sentidos e qualquer avaliação que

I

lVer Rubem ALVES, in A Gestação do Futuro, p. 157.
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parte da sensibilidade e da relação do corpo humano com a natureza, não é
considerado fidedigno, mas como um dado não-científico.

\Ii1i

'IA partir dessas constatações, bastante presentes no nosso
cotidiano e no sentido de discutir mais aprofundadamente como o corpo, o
movimento e a gestualidade humana são tradicionalmente considerados,
apontando, inclusive, para uma superação, é preciso considerar que:

1°) a sociedade deve ser examinada como uma extensão
do corpo;
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2°)o homem não é programado pelo seu corpo, ou seja,
apesar de estar condicionado pelo passado, o homem não está condenado a
repetir e a atuar da mesma forma que seus antepassados, como se houvesse
um modelo rígido. É necessário observar que ele pode usar o seu passado
como instrumento para a criação de um futuro qualitativamente novo. O
homem não se encontra, a priori, determinado pelo seu organismo, ele é
criativo e possui o poder de superar aquilo que tenha se mostrado
disfuncionale opressivo.

I

f

IIII

o behaviorismo foi bem sucedido ao demonstrar que
o homem pode se comportar como os animais. Se for
colocado numa situação em que todas as
possibilidades criativas estiverem eliminadas e sob
estÚTIulosadequados de dor e de prazer, será forçado
a adotar um modo adaptativo de ação. (ALVES,
1986, p. 165)

'I,

~Ii

Urge deixar claro também, que o homem vive em função
de projetos que, na maioria das vezes, estão voltados para o futuro e para a
sua ação no presente. Ao invés de serem uma repetição do passado,
constitui-se num ato que, normalmente, aponta para uma nova criação.

~

I

Assim, o corpo não pode ser considerado apenas como
um instrumentosensível, ele é criativo, constrói valores e cultura. No que se
refere especificamente, à cultura, o corpo estabelece uma relação bastante
interessante, pois, ao mesmo tempo que cria cultura, fixa valores que
acabarão influenciando as ações humanas. No entender de ALVES (1986),
"o corpo se transfigura a si mesmo", ou seja, as construções culturais
originam-se das necessidades corporais, mas ao mesmo tempo, elas estão,
sistematicamente, sendo transformadas pela própria cultura. A partir disso,
pode-se chegar a uma segunda constatação, o homem, através de suas
vivências corporais, não encontra prazer apenas nas experiências sensoriais
mas também através de ações criativas e formadoras de cultura.
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Ainda no que se refere a questão do corpo e sua relação
com a cultura, DAOLIO (1995)2, diz que o corpo humano é, ao mesmo
tempo, natural e social, porque possui um componente inato e outro
adquirido. Mas ao se discutir o corpo, muitas vezes, ele é visto como algo
puramente biológico, um patrimônio genético, econômico e universae sobre
o qual a cultura escreveria histórias diferentes. Entretanto existe um
conjunto de significados que cada sociedade escreve nos corpos dos seus
membros ao longo do tempo. Assim, a cultura toma-se um instrumento
regulador do comportamento público do homem e, ao mesmo tempo, lhe dá
o caráter de humanidade. O homem é um ser cultural, ao mesmo tempo,
fruto e agente da cultura.
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o controle do uso do corpo aparece, portanto,
como necessário ao surgimento da cultura. A cultura
nada mais faz do que ordenar o universo por meio da
organização de regras sobre a natureza. O controle
da sexualidade coloca o corpo como sede da
ordenação primeira da cultura sobre a natureza.
(DAOLIO, 1995, p.37)

Os estudos de Daolio estão baseados na concepção
defendida por Marcel Mauss, que buscava analisar o corpo como algo
determinado culturalmente, permitindo-nos abordar a prática corporal como
um "fato social total", considerando, pois, os gestos e os movimentos
corporais, como técnicas criadas pela cultura, transmitidas através das
gerações e constituídas de significados específicos. Ele alertava também,
que o homem não é somente resultado de uma sociedade, que atua conforme
os princípios defendidos por suas instituições, é um ser particular dotado de
uma consciência que estabelece uma mediação entre as relações sociais e
pessoaIs.

Assim, Mauss trabalha com o conceito de "técnicas
corporais", que ele defme como sendo diferentes "maneiras como os
homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se
de seus corpos".4 Ele propõe que os comportamentos corporais sejam
compreendidos como parte de uma tradição social e que, como toda a
tradição, esses gestos sejam transmitidos de uma geração para outra, num
processo de educação. O importanteé que este enfoque permitiu o estudo do
corpo' e do movimento humano como expressões simbólicas, em que o
andar, a postura, as técnicas esportivas podem ser considerados do mesmo

2Jocimar DAOLIO, in Da Cultura do Corpo, p. 19.
3Sobre esta questão é interessante ver a concepção de Marx sobre a Natureza Humana, que pode ser
encontrada na obra de Eric FROMM, Conceito Marxista do Homem, capo IV, p. 34.
4Jocimar DAOLIO, in Da Cultura do Corpo, p. 45.
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gênero que os símbolos religiosos, rituais, morais e é por meio deles, que a
tradição e a cultura vão sendo transmitidas às gerações seguintes.

o corpo humano é socialmente concebido e a partir de
sua análise é possível ter acesso à estrutura de uma determinada sociedade.
No corpo estão inscritos todas as regras, todas as normas e todos os valores
de uma sociedade específica, visto que ele é o meio de contato primário do
indivíduo com o ambiente que o cerca. Retomando DAOLIO (1995), ele diz
que,

o homem, por meio do seu corpo, vai assimilando e
se apropriando dos valores, normas e costumes
sociais, num processo de inCORPOração. O
indivíduo adquire um conteúdo cultural, que se
instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões.
O homem aprende a cultura por meio do seu corpo.
(p. 39)

Portanto, o que defme o corpo é o seu significado, é ele
ser produto da cultura, é ser construído diferentementepor cada sociedade e
não as suas semelhanças biológicas universais. Para LEVI-STRAUSS (apud
DAOLIO, 1995)5, a variação existente entre os homens em várias
localidades não é devido a diferenças biológicas hierárquicas, inscritas nos
seus corpos, mas as diferenç~s culturais expressas por meio deles. Nessa
perspectiva, não existe corpo melhor ou pior, existem corpos que se
expressam diferentemente, de acordo com a história de cada povo, em sua
respectiva região e de acordo com a utilizaçãodo corpo ao longo do tempo.

Outra questão importante que o autor levanta é quando
ele diz que, para a cultura existir, é necessário um certo controle sobre o
corpo, embora este seja absolutamente variável entre as sociedades e ao
longo do tempo. Mas os controles culturais sobre o corpo, além de serem
diferenciados conforme o grupo social, o momento histórico e, segundo
BOLTANSKI (1989),6a classe social onde o indivíduo está inserido,
também é outro fator que estabelecesse uma diferenciação em relação aos
controles corporais. Em sua concepção, do mesmojeito que todos os outros
objetos técnicos, cuja posse marca o lugar do indivíduo na hierarquia das
classes, o corpo, pela sua cor (descorada ou bronzeada), textura (flácida e
mole ou firme ou musculosa), pelo volume (gordo ou magro, rechonchudo
ou esbelto), pela amplidão, forma ou velocidade de seus deslocamentos no
espaço (desajeitado ou gracioso), demarca o lugar do indivíduona sociedade
e talvez o corpo seja o mais importante, íntimo e permanente símbolo de
uma classe, uma vez que, ele jamais será dissociado da pessoa que o

SIbid, p. 45.
6LucBOLTANSKI, in As Classes Sociais e o Corpo, p.IS3.
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"habita". Enfim, o que deve ser considerado como fundamental na análise
feita por BOLTANSKI (1989), é como as classes sociais percebem e. .
VIVenCIamo corpo.
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Na opinião do autor, o interesse e a atenção que os
indivíduos concedem ao próprio corpo, à sua aparência, às suas sensações
fisicas, crescem quando eles se elevam na hierarquia social, ou seja, em seu
entendimento,as preocupações do indivíduo em relação ao corpo aumentam
conforme diminui a resistência fisica que eles têm que empreender no
processo produtivo. Assim, a experiência que os membros das classes, que o
autor denomina de "populares", têm do seu corpo, tende a se concentrar
naquelas atividades diretamente vinculadas à força fisica, isto é, de sua
maior ou menor capacidade de colocar o corpo em funcionamento, de
utilizá-Io o mais intensamente e por um período de tempo mais longo
possível. Nessa perspectiva, eles não prestam muita atenção ao seu corpo,
usam-no principalmente, como um instrumentó que esperam que funcione,
condicionado às funções sociais que os indivíduosassumemna sociedade.
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As regras que determinam os comportamentos corporais
dos indivíduos e cujo sistema, na perspectiva de BOLTANSKI (1989),
constitui sua "cultura somática", são o produto das condições objetivas que
elas traduzem na ordem cultural, conforme sua função social e de seus meios
materiais de existência. Inclusive, o autor utiliza o exemplo da prática de um
esporte, para reforçar a sua concepção de que as práticas corporais variam
conforme a hierarquia social assumida pelo indivíduo em um determinado
grupo social. Segundo ele, o esporte, enquanto utilização lúdica, intencional
e regrada do corpo, cresce em sua fteqüência quando passa das classes
populares às classes superiores. É nas classes consideradas superiores, onde
a atividade fisica de uso profissional é menor, que se detecta a maior
fteqüência de esportes com objetivos lúdicos. Isso, para ele, constitui o
melhor indicador da inversão dos usos do corpo e da inversão correlativa
das regras que regem a relação com o corpo, principalmente, quando se sobe
na hierarquia social. Essa contradição fica ainda mais explícita quando:

1°) a idade na qual se abandona o esporte é tanto mais
alta quando mais alto se está situado na sociedade;

2°) a proporção de mulheres, no conjunto dos praticantes
de esportes, cresce do mesmo modo que os esportes de equipe: são mais
intensamente praticados nas classes populares e são abandonados à medida
que se sobe na hierarquia social em beneficio dos esportes individuais;

3°) as funções atribuídas à prática do esporte modifIcam-
se quando se passa das classes populares às classes superiores, bem como o
conjunto da relação que os indivíduos mantêm com o corpo.7

7Ibid,p. 172.
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Além disso, nas classes populares, o esporte é
essencialmente uma distração, praticado de forma coletiva, normalmente,
por adolescentes do sexo masculino e que exige daqueles que o praticam,
força, destreza, coragem fisica, mas não necessita, pelo menos na sua
prática normal, da aprendizagem racional de movimentos especiais.
Usualmente, praticam atividades esportivas, usando o corpo quase da
mesma forma que em seu uso profissional e que é por muitos considerada
"natural", por que não exige movimentosou a adoção de posturas que já não
tenham sido experimentados durante sua atividade profissional. Por outro
lado, os esportes praticados nas classes superiores, via de regra, exigem uma
educação sistemática dos movimentos, uma cultura científica da
gestualidade e do corpo, tendo como função principal, manter o indivíduo
"em forma". A prática esportiva, assim, nestas classes tem como principal
objetivo adquirir e conservar um corpo sólido-e "bonito", conforme os
padrões de beleza em vigor nas classes superiores.

Para concluir, o autor diz que:

Efetivamente, a evolução do nível de instrução
média dos membros das diferentes classes sociais, o
crescimento da parte de trabalhadores não manuais
em relação aos trabalhadores manuais, dos urbanos
em relação aos rurais - tende a aumentar o número
de indivíduos em situação de prestar atenção ao
corpo, pois essas mudanças têm como primeiro
resultado diminuir a importância da atividade fisica
entre os fatores de produção, e secundariamente, de
favorecer a difusão das categorias científicas de
percepção do corpo. (BOLTANSKI, 1989, p. 177)

Logo, pode-se constatar que o mesmo corpo que torna os
homens iguais e membros de uma mesma espécie também os torna
diferentes.
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Voltando a tratar mais especificamenteda interação entre
o processo produtivo e o corpo, vê-se que a atividade do trabalhador, no
funcionamentomoderno e racionalizado da sociedade, está cada vez mais,
reduzida a observar e regular a máquina.Mais do que isto, o indivíduo passa
a ser visto como uma parte mecanizada de um processo produtivo
preexistente, organizado sem sua intervenção. Isso nos leva a considerar
que, no sistema produtivo, a racionalização e a eficiência não podem existir
sem a repressão do corpo, isto é, para que o homem se torne uma função do
sistema ele tem que, prioritariamente, reprimir todos os ritmos naturais de
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seu corpo e começar a agir no ritmo estabelecido pelo próprio sistema.
Assim, observa-se que

'
I

'

,i

I

il
'I

na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de
toda degenerência intelectual, de toda a deformação
orgânica. (LAFARGUE, 1977, p. 15)8

Nessa perspectiva, a organização, a disciplina e a rotina,
valores defendidos pelos cultuadores da modernidade, tomaram os homens
alienados e incapazes de sentir e vivenciar o próprio corpo, ou, como diz
ALVES (1986), temerosos de sentir e entorpecidos pelo sistema produtivo
disciplinador.A organização obteve sucesso quando assumiu para si a tarefa
de transformar o corpo humano em uma de suas funções. A tecnologia e a
organização invadiram o espaço mais íntimo do trabalhador, consumindo-o
por inteiro, ou seja, o processo produtivo e mecânico foi ao limite máximo,
rompendo a liberdade e a indevassabilidadô-corporal, unindo inclusive
sexualidade e trabalho.

Deve-se também considerar que na sociedade moderna,
nem todo tempo gasto pelo homem é com trabalho e que nem toda energia
economizadapela uso progressivo da tecnologia é transformado em força de
trabalho. Assim, a mecanização também atingiu a libido, afastando-a das
formas anteriores de realização, deserotizando as ações humanas; o
ambiente, local privilegiado, onde o indivíduopoderia obter prazer e que era
considerado uma extensão de todo o seu corpo, foi reduzido. O efeito disso
é a localização e a concentração da libido e a conseqüente, redução da
experiência erótica às experiências e satisfações sexuais. Inclusive, esta
mobilização e administração da libido é anunciada muitas vezes, como a
responsável por muito da submissão do trabalhador e da harmonia
socialmente estabelecida entre as necessidades individuais e propósitos
socialmentenecessários. Portanto, o prazer assim ajustado, gera submissão.

I!
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Ainda sobre a utilização do corpo humano pelo processo

produtivo ARENDT (1983) 9 diz que o processo de trabalho não se reduz
apenas ao esforço intencional do homem, nem ao produto resultante, mas o
próprio movimento do processo e o ritmo que este impõe aos operários. Em
outras palavras, o ritmo imposto pelo processo de organização e produção,
fez com que o corpo humano e os instrumentos de trabalho passassem a agir
no mesmo movimento repetitivo. No uso da máquina, já não é o corpo que
determina o ritmo do instrumento, mas é ela que impõe os movimentos ao
corpo. Porém, isso não significa que os homens se ajustem ou se tomem

8Ver Paul LAFARGUE, in O Direito à Preguiça e Outros Textos.
9Ver Hanna ARENDT, in A Condicão Humana.
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servos de suas máquinas, mas sim que, enquanto dura o trabalho com elas, o
processo mecânico substitui o ritmo do corpo humano. Para Marx:

"o trabalho mecânico agride da forma mais intensa
o sistemanervoso, e ao mesmo tempo reprime o jogo
multilateral dos músculos e confisca toda a atividade
livre, fisica e intelectual do operário. Até o fato de
que o trabalho seja mais fácil se converte em meio de
tortura, porque a máquina não libera o operário do
trabalho, mas de conteúdo o seu trabalho". (MARX,
apud ARENDT, 1983, p. 118)

A partir desta série de enfoques, parece necessário
concentrar a atenção sobre algumas concepções que buscam esclarecer
melhor como esta questão do corpo, do movimento e da gestualidade estão
colocadas na nossa sociedade, especialmente quando vinculadas ao mundo
do trabalho.

2.1. Corpos disciplinados, dóceis e úteis

Historicamente o corpo vinha sendo analisado sob a ótica
puramente biológica da existência, porém, mais recentemente, está sendo
visto a partir de sua inserção política, onde se descobriu que o corpo
humano pode ser considerado um campo muito fecundo.à consolidação de
algumas relações de poder. Em função disso, percebe-se que, desde a
Antigüidade,dá-se uma grande atenção ao corpo, principalmente, no sentido
de manipulá-Io, modelá-Io, treiná-Io, de tomá-Io obediente, hábil e
produtivo.10 Esse investimento político no corpo está ligado
fundamentalmente, à sua utilização econômica e à constituição do corpo
como força de trabalho. Isso foi possibilitado por um sistema de sujeição,
onde, inclusive, a necessidade, é tomada como um outro instrumento
político, estrategicamente organizado, calculado e utilizado. Assim, o corpo
se toma força útil se for, ao mesmo tempo, produtivo e submisso.

FOUCAULT (1979), por sua vez, denuncia que é preciso
afastar uma tese muito difundida, segundo a qual o poder nas sociedades

~
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IOVerMichel FOUCAULT, in Vigiar e Punir, p. 125.
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burguesas e capitalistas teria negado a realidade do corpo em proveito da
alma, da consciência, da idealidade. Na verdade, segundo o autor, nada é
mais material, mais fisico, mais corporal do que o exercício do poder,
exercido pela sociedade capitalista.11

lIiI

o controle do corpo pode ser feito de forma direta,
calculada, organizada, ou ser sutil, no entanto, ele continua a ser de ordem
fisica. O saber e o controle dos mecanismos fisico-corporais constituem o
que o autor chama de "tecnologia política do corpo". Para FOUCAULT
(1979), esse poder é exercido mais do que possuído. Não é "privilégio"
adquirido ou conservado pela classe dommante,mas o efeito de um conjunto
de relações sociais claramente defInidas. O autor introduz também o
conceito de "corpo político", considerando-o conjunto dos elementos
materiais e das técnicas que servem de instrumentos de consolidação das
relações de poder e de saber que atuam sobre os corpos humanos e os
submetem, fazendo deles objetos de saber.12 Para ele, em qualquer
sociedade, o corpo sempre esteve preso a instrumentos de poder muito bem
definidos, que lhe impõemlimitações,proibições ou obrigações.

I
111.

I

li'!

Mais precisamente, a partir do século XVllI, novas
técnicas de controle corporal foram sendo estruturadas. Deixou-se de atuar
no sentido do controle do grupo social, em massa, como se esta fosse uma
unidade, para trabalhar detalhadamente sobre o indivíduo. Manter, sobre ele,
uma coerção constante e esmiuçá-Io nos seus pequenos detalhes, através do
controle dos movimentos, gestos e atitudes individuais. No sistema
produtivo, esse processo se dá numa coerção que age sobre os processos de
execução da atividade, mais que sobre seu resultado, e se exerce de acordo
com um código que define o espaço, o tempo, os gestos e os movimentos.

111

d
'I

A disciplina é uma anatomia política do detalhe. É
uma história da racionalizaçãoutilitária do detaJhena
contabilidade moral e no controle político.
(FODCAULT, 1987, p. 128)

111

Essa nova anatomia política de controle do corpo se
justifIca, principalmente, para responder às exigências da conjuntura, no
caso específico, às inovações industriais. Estas novas exigências
desenvolveram técnicas mmuciosas que definem uma espécie de
investimento político e detalhado do corpo, que Foucault defme como
"microfisica" do poder. O detalhamento das regras, as inspeções, o controle
das mínimasparcelas da vida e do corpo acabaram produzindo, segundo o
autor, na escola, no quartel, no hospital ou na ofIcina, uma racionalidade

llVer Michel FOUCAULT, in Microfisica do Poder. p. 147.
12VerMichel FOUCAULT, in Vigiar e Punir. p.30.
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econômica e técnica, baseada no controle mecânico do detalhe. Esses
métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo,
impondo-lhe uma submissão constante e uma relação de docilidade-
utilidade, são o que o autor chama de "disciplinas", que existem há muito
tempo, principalmente na rotina dos militares, dos conventos e também, dos
operários. 13

/,

III
I

As disciplinas, segundo ele, não visam somente ao
aumento das habilidades do corpo humano e ao aprofundamento de sua
submissão, mas sim ao estabelecimento de uma relação que, ao mesmo
tempo, toma o corpo mais obediente e mais útil. Elas fabricam, pelo mesmo
processo, corpos submissos e exercitados, que Foucault chama de "corpos
dóceis", cujas forças são, por um lado, aumentadas para atender às
necessidades econômicas e produtivas, por outro, dinrinuídaspara atender às
políticas de obediência e submissão. Não existe apenas essa subdivisão em
relação ao corpo. Há outra em que ele é, algun1asvezes, considerado como
uma "aptidão", uma "capacidade" que a disciplina procura potencializar,
mas, em outras, a energia, a potência que poderia resultar deste processo é
controlada, fazendo dela uma relação de submissão, ou seja, a disciplina
estabelece no corpo o elo entre uma aptidão potencializada e uma
dominação coercitiva.

il

!

1111

I

Porém, a disciplina, na maioria das vezes, exige a
especificação de um local, de um espaço diferenciado e fechado em si
mesmo. No caso específico do sistema produtivo, foram criados espaços
homogêneos e bem delimitados nas indústrias, assemelhando-as a um
convento, uma fortaleza, uma cidade fechada, cujas portas se abrirão "à
entrada dos operários, e depois que houver soado o sino que anuncia o
reinicio do trabalho". Esta definição espacial se tomou necessária à medida
que se aperfeiçoou o processo produtivo e os objetivos passaram a ser a
maximizaçãodas energias produtivas, a neutralização dos inconvenientes, a
proteção dos materiais e ferramentas e o domínio das forças de
trabalho.14Alémdisso, a questão do espaço, normalmente, é trabalhada de
maneiramuito flexível.O espaço é definido, segundo FOUCAULT (1987),15
a partir do princípio da localização imediata ou do quadriculamento, isto é,
cada indivíduo ocupa o seu lugar e em cada lugar, um indivíduo. O espaço
disciplinartende a se dividir em tantas parcelas quantos corpos ou elementos
existirem. Assim, o que importa é estabelecer as presenças e as ausências,
saber onde e como encontrar os indivíduos,valorizar as comunicações úteis,
vigiar o comportamentode cada um, apreciando-o, sancionando-o, medindo

I
i

I

i

DI

I3Ibid,p.126.
14Ibid,p. 130.
15VerMichel FOUCAULT, in Vigiar e Ptmir. p. 131.
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suas qualidades ou os seus méritos. EnfIm, a disciplina organiza um espaço
analítico, que é sempre "celular". Um bom exemplo disso aconteceu nas
fábricas surgidas no fIm do século XVIII, onde o princípio do
quadriculamento individualizante precisou ser redefInido, a fnn de
estabelecer uma nova distribuição dos corpos, observando as diversas
formas de atividades produtivas, através da organização dos postos de
trabalho.

I!

li

111\

li,

q
li,

Finalmente, todas essas "técnicas" de controle corporal
formam uma estrutura onde não há o espaço para as confusões e
perturbações; onde a produção se divide e o processo de trabalho é
organizado por fases, estágios; onde há o controle sistemático dos
indivíduos que participam do processo e onde os trabalhadores passam a ser
considerados corpos singulares. A partir dessa organização, a força de
trabalho pode ser analisada como unidades indhdduais que, sob a divisão do
processo de produção, se dá a decomposição individualizante da força de
trabalho, ou seja, a disciplina individualiza os corpos por uma localização
que não os implanta,mas os distribuie os faz circular numa rede de relações
produtivas. Organizando os "lugares", ela cria espaços complexos que são
simultaneamentearquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que
defInem identidades individuais, estabelecem ligações operacionais,
indicam valores, garantema obediência e uma melhor economia do tempo e
dos gestos.

Os processos disciplinares, especifIcamente no que se
refere ao sistema produtivo, não fIcam restritos ao controle do espaço.
Segundo FOUCAULT (1987), eles utilizam outros mecanismos de controle
da atividade, tais como:

10)horário, ou seja, o rigor do tempo industrial é muito
semelhante ao adotado pela religião. Isso se deu, segundo o autor, porque,
no século XVII, as fábricas utilizavammecanismos próprios para expandir a
produtividade do trabalho. No século XIX, porém, quando foi preciso
utilizar populações rurais nas indústrias e quando houve um aumento
considerável do número de assalariados, surgiu a necessidade de um
controle mais efetivo do tempo e foi preciso então, apelar para modelos de
outras congregações para acostumá-Ios ao trabalho industrial. Adotou-se,
então, o mesmo modelo dos conventos. Procurava-se com isso, garantir a
qualidade do tempo empregado, buscando neutralizar tudo aquilo que
pudesse perturbar ou interferirnegativamente o processo produtivo. Tratava-
se de constituirum tempo integralmenteútil. Assim, no tempo fabril, o corpo
deveria fIcar totalmente dedicado a sua atividade produtiva. A exatidão, a

- ---
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aplicação, a regularidade eram as virtudes fundamentais do tempo da
fábrica. 16

2°) elaboração temporal do ato, isto é, além do horário,
um novo conjunto de obrigações foi imposto, a fIm de ajustar o corpo aos
imperativos temporais e produtivos. As novas regras de comportamento
corporal são envoltas por um grau de precisão, principalmente no que se
refere à decomposição e à parcialização dos gestos e movimentos
empregados no trabalho. O ato é decomposto em elementos e são defmidas
as posições do corpo, dos membros e das articulações. Para cada
movimento é determinada uma direção, uma amplitude, uma duração, uma
ordem e uma sucessão. Outra característica importante é que o ritmo passou
a ser coletivo e obrigatório, imposto do exterior pela organização ou pela
máquina. 17

i
'1'1

I 18

!I

I

1I

,li

II1

i

3°) o estabelecimento da correlação entre o corpo e o
gesto. Neste sentido, o controle disciplinar tem por objetivo também, impor
uma relação entre um gesto específIco e a atitude global do corpo, com
efIcácia e rapidez. A utilização precisa do corpo e do tempo significa que
nada deve fIcar ocioso ou inútil, para realizar suas tarefas, com um mínimo
de gesto.18

I

IIi"

'il

4°) a articulaçãocorpo-objetoé o que se pode chamarde
codillcação instrumental do corpo. Verllca-se a decomposição do gesto
global em uma série de combinações, onde participam de um lado, os
membros do corpo que serão postos em jogo no processo produtivo (mão,
dedos, olho etc.) e, de outro, os elementos do objeto manipulado (cano, alça
de mira etc.). Depois, em correlação uns com os outros, ocorrerão alguns
gestos que serão úteis ao sistema de trabalho, tais como, apoiar, dobrar e
levantar.Finalmente,fIxam-sea ordeme o lugarem que cada uma dessas
combinaçõesdevem ser utilizadas.19

5°) utilização exaustiva e crescente do tempo. O que
importa é utilizá-Io o maior número de instantes disponíveis, maximizando
as forças produtivas, como se ele fosse inesgotável. Assim, o tempo é
decomposto, suas subdivisões são aumentadas, seus elementos internos são
desdobrados e podem, com maior competência, acelerar as operações,
regulando-assegundo um rendimento ótimo de velocidade. 20

"1:

il,

q

Entretanto, FOUCAULT (1987) salienta que a disciplina
não é apenas uma arte de repartir os corpos, de extrair e acumular o tempo
deles, mas de compor forças para obter um processo efIciente. Esta
composição se traduz de várias maneiras:

16Ibid, p. 137.
17Ibid, p. 138.
18Ibid, p. 138.
19Ibid, p. 139.
2ou,id, p. 140.
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1°) o corpo singular e individual toma-se um elemento,
que deve colocar-se, mover-se e articular-se com outros, ou seja, é preciso
inserir este corpo-segmento em um conjunto com o qual ele deve se articular
e funcionar. É através da redução funcional do corpo, que o indivíduo passa
a ser comparado como uma peça de máquina;

2°) da mesma forma que o corpo, o tempo de uns deve se
ajustar ao tempo de outros de maneira que se possa extrair a máxima
quantidade de forças de cada um e combiná-Ias, de forma a atingir um
resultado satisfatório;

,i~

I
.

I II

1II
IIIII

3°) para que todas estas combinações ocorram é
necessário um sistema de comando e de organização bem estruturado. O
princípio fundamental da disciplina, neste aspecto, é que as ordens não têm
que ser explicadas, nem formuladas, elas devem ser assimiladas
naturalmente.21

11I
I

II

Atendendo a todos esses mecanismos, a disciplina
assume um novo papel que é o de aumentar a utilidade possível dos
indivíduos, ou seja, além de estabelecer como os regulamentos e as
autoridades devem evitar os desperdícios e as distrações, a disciplina deve
ter como objetivo, potencializar as aptidões, as velocidades, os rendimentos
e portanto, os lucros. Ela atua no sentido de moralizar as condutas, de
modelar os comportamentos e de fazer com que os corpos atuem
sincronizadamente, numa perspectiva eminentementeeconômica. Enfnn, as
disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos
úteis.

11,1
I

II
.
"

11m

O desenvolvimento das disciplinas marca a aparição de
técnicas elementares de poder caracterizadas por mecanismos que se
integram à eficácia produtiva, ao crescimento da mesma e à utilização do
que ela produz. A partir das novas técnicas de organização e da capacidade
produtiva, os processos disciplinares substituem o princípio da violência e
da coerção explícita por procedimentos mais sutis, onde os indivíduos são
cooptados de forma subliminar. Este novo princípio permite ajustar a
multiplicidadedos homens, dos aparelhos de produção e desenvolver táticas
de ajustamento dos corpos, dos gestos e dos ritmos. Além disso, combina as
diferentes capacidades individuaise de coordenação recíproca em relação a
aparelhos ou a tarefas.22Assim, o poder disciplinar como função adestradora,
apropria-se ainda mais e melhor dos corpos produtivos, pois, ao mesmo
tempo que reprime as energias pulsionais, também procura ligá-Ias,
multiplicando-as e utilizando-as num todo. Além disso, para o autor, a

J
!

21Ibid, p. 148.
22Ibid, p. 192.
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disciplina "fabrica" indivíduos e o seu sucesso depende do uso de
instrumentos simples, como o olhar hierárquico e a sanção normalizadora.
Através desses mecanismos de poder, a identidade e a totalidade do
indivíduonão são desconsideradas, reprimidas, alteradas, mas o indivíduo é
cuidadosamente fabricado, a partir de uma manipulação minunciosa das
energias e forças corporais.

11:

1IIResumidamente, FOUCAULT (1987f3 diz que a
disciplina produz, a partir dos corpos que controla, uma individualidade
dotada de quatro características: a) é celular, pelo jogo de repartições
espaciais; b) é orgânica, pela codificação das atividades; c) é genética, pela
acumulação do tempo; d) é combinatória, pela composição das forças. Além
disso, o poder disciplinador utiliza quatro grandes técnicas, quais sejam,
constrói quadros, prescreve manobras, impõe exercícios e combina as
forças, enfim, organiza "táticas".

tI

Uma outra questão tratada pelo autor e que é de
fundamental importância para analisar as relações de controle e de
disciplinarização do corpo presentes nas relações de trabalho, é a que diz
respeito à vigilância24.Para ele, nas grandes oficinas e fábricas, organizou-
se um novo tipo de vigilância, mais intensa, contínua e efetuada ao longo de
todo o processo de trabalho. Ela não se realiza apenas sobre a produção
propriamente dita, mas leva em conta a atividade dos homens, seu
conhecimento técnico, sua maneira de trabalhar, a velocidade da produção,
seu empenho e seu comportamento.

II
I

li

Outro aspecto que merece consideração é que, à medida
que os processos de produção se tomam mais complexos e aumentam, o
número de operários e a divisão do trabalho, as tarefas de controle se fazem
mais necessárias e mais dificeis. Vigiar toma-se uma função bem definida,
integrando o próprio processo produtivo. O vigiar toma-se um mecanismo
econômico decisivo, na proporção em que é simultaneamente uma peça
interna no aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder
disciplinar. Junto com os mecanismos de vigilância, estabeleceu-se, nas
oficinas e indústrias, um sistema de micropenalidades que se refere,
principalmente:

a) ao tempo, advindo dos atrasos, ausências, interrupções
das tarefas;

b) às atividades, causadas por desatenção, negligência,
falta de zelo;

23Ibid, p. 150.
24Ibid, p. 156 - 177.
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~
c) à maneira de ser, no que se refere a grosserias e

desobediência;
d) aos discursos, conseqüência da tagarelice e da :;1:

insolência;
e) ao corpo, resultante de atitudes consideradas

"incorretas", de gestos impróprios; e,
f) à sexualidade: contra a imodéstia e a indecência.

t~

I~

,.
!JI

EnfIm, trata-se de penalizar as frações mais tênues da
conduta e estabelecer uma função punitiva aos elementos supostamente
indiferentesao aparelho disciplinar.

Para realizar esses mecanismos de controle e vigilância,
por muito tempo, foi utilizado, inclusive no processo de trabalho, o que o
autor denomina de dispositivo panóptico, cujo objetivo é organizar unidades
espaciais que permitem manter os indivíduos em vigilância constante.
Assim, a visibilidadepassa a ser mais um mecanismo de controle, através do
qual é possível ver sem ser visto, ser objeto de informação sem ser sujeito,
tornando-se a garantia da ordem. No processo produtivo, o sistema
panóptico de vigilância e de controle busca, principalmente, evitar os
roubos, as conversas desnecessárias ou qualquer distração que possa atrasar
o trabalho ou que provoque acidentes. Então, o grupo, o coletivo de
indivíduos, espaço de múltiplas trocas, onde as individualidades se
intercruzam, é abolido em proveito de uma coleção de individualidades
separadas.25

Por outro lado Foucault, com bastante procedência,
analisa o trabalho como um agente de punição criminal.Nesse sentido, ele
não é visto como uma atividade de produção, mas como um princípio de
ordem e de regularidade, que veicula as formas mais rigorosas de um poder
que, ao mesmo tempo, sujeita os corpos a movimentosregulares, diminuindo
a agitação, a ansiedade, estabelecendo uma hierarquia e uma vigilância bem
aceitas. Assim, o trabalho, como atividade punitiva, penetrará
profundamente no comportamento dos condenados, tendo como principal
efeito a produção de indivíduos mecanizados, ou seja, transformará o
criminoso em operário dócil. É preciso que se diga, entretanto, que o
princípio fundamentaldo trabalho penal não é o lucro, nem a formação de
uma habilidadeútil, mas o estabelecimento de uma relação de poder, de um
esquema de submissão individual e de um ajustamento aos aparelhos
coercitivos da sociedade.26Exclusivamente sobre o trabalho, o autor ainda

2SParaentender melhor como é constituído, inclusive arquiteturalmente, este sistema, ver Michel
FOUCAULT, in Vigiar e Punir. a partir do capítulo III, p. 173.
26Ibid,p. 217.
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diz que ele tem uma função tripla, que está sempre presente, qual seja:
produtiva, simbólica e de adestramento (ou disciplinar).

Resumindo a análise sobre a dominação política do
corpo, pode-se considerar que a disciplina, inclusive na atividade do
trabalho, está vinculada à necessidade de utilizar o corpo de forma racional,
intensa e máxima, para atender a objetivos econômicos bem defInidos. O
corpo, então, passa a ser respeitado como força de trabalho e para tanto,
controlado pelo sistema político de dominação. A ação sobre o corpo, o
adestramento do gesto, a regulação do comportamento e o controle do
prazer com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar,
tudo isso faz com que apareça esta fIgura singular, individualizada, o corpo
do homem. Com as mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridas a
partir do século XVIII, foi necessário estabelecer um conjunto de ações
disciplinares, cada vez mais sutis, que chegam até os corpos dos indivíduos,
seus gestos e seus movimentos.Assim,

I
i

~I

não se pode entender o desenvolvimento das forças
produtivas próprias ao capitalismo, nem imaginar seu
desenvolvimento tecnológico sem a existência, ao
mesmo tempo, dos aparelhos de poder. No caso, por
exemplo, da divisão do trabalho nas grandes oficinas
do século xvrn, como se teria chegado a esta
repartição das tarefas se não tivesse ocorrido uma
nova distribuição do poder no próprio nível da
organização das forças produtivas? (FODCAULT,
1979,p.221i7

2.2. A Psicopatologia do Trabalho

Uma outra frente de análise sobre a questão do trabalho é
aquela que está centrada, principalmente, na perspectiva de estudar os
perigos provocados à vida mental do homem, advindos do trabalho ou da
execução de uma tarefa. Essa perspetiva anuncia que, em princípio, a
organização do tempo humano em fases de trabalho e de descanso, atende
às necessidades psicossomáticas, protege o corpo contra uma sobrecarga
comportamentale possibilita ao indivíduo,canalizar suas pulsões durante o
trabalho. Porém, na prática, essa relação não se mostra assim tão simples
porque, quando a organização do trabalho for muito rígida possivelmente,

118
~
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27Ver Michel Foucault, in Microfisica do Poder
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dificultará as estruturações favoráveis do desenvolvimento humano. Ela tem
sido denunciada como a causa de uma fragilização somática, principalmente
quando bloqueia as possibilidades do trabalhador adequar o seu agir
produtivo às necessidades de sua estrutura mental Esse conflito potencializa
os efeitos patogênicos das más condições fisicas, químicas e biológicas do
trabalho, de modo que, a sua livre organização ainda é apontada como uma
perspectiva fundamental ao equilíbrio psicossomático e à satisfação
individual. Assim, DEJOURS (1991) apresenta a seguinte hipótese de
trabalho:

I

a organização do trabalho e, em particular, sua
caricatura no sistema taylorista e na produção por
peça é capaz de neutralizar completamente a vida
mental durante o trabalho. Nesse sentido, o
trabalhador encontra-se lesado em suas
potencialidades neyróticas e obrigado a funcionar
como uma estrutura caracterial ou comportamental.
Efetiva-se assim, artificialmente, pelo choque com
a organização do trabalho, o primeiro passo para
uma desorganização psicossomática experimental.
(DEJOURS, 1992,p. 129i8

Ili

"I

A partir desse concepção, o autor faz uma avaliação do
desenvolvimentoda organização do trabalho, em três momentos históricos.
O primeiro, abrange o período de desenvolvimentodo capitalismo industrial,
que pode ser caracterizado pelo crescimento da produção, pelo êxodo rural e
pela concentração de novas populações urbanas. Assim segundo ele, a
intensidade e as exigências do trabalho e da vida, passam a ameaçar a
própria mão-de-obra que, pauperizando-se, começa a apresentar os
primeiros sinais de sofrimento. Em contraposição a esse quadro, vai se
estruturando uma nova concepção moral e social, estabelecida
fundamentalmente,na solidariedade operária, nos movimentos de luta e no
desenvolvimento de uma ideologia revolucionária. As lutas operárias nesse
período tinham dois objetivos: o direito à vida ou à sobrevivência e a
liberdade de organização. A esta nova organização operária é dada uma
resposta específica, ou seja, a repressão estatal.29

O segundo período vai da Primeira Guerra a 1968,
quando surgem reivindicações mais diversificadas. A preocupação
dominante passa a ser a proteção ao corpo, dos acidentes, das doenças
profissionais e das intoxicações por produtos industriais. Essas
preocupações provém principalmente, das repercussões do sistema taylorista
na saúde do corpo, que o autor considera como uma nova tecnologia de

28Christophe DEJOURS, in A Loucura do Trabalho.
29Ibid, p. 14 - 17.



t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
.
.
t
t
.
.
.
.
......
18
...

..
~

67

submissão, de disciplina do corpo, geradora de necessidades fisiológicas,
especialmente, aquelas vinculadas às exigências de tempo e ritmo de
trabalho. Assim, na perspectiva da organização científica do trabalho, o
corpo aparece como principal ponto de impacto, visto que, ao separar o
trabalho intelectual do manual, o sistema taylorista neutralizou a atividade
mentaldos operários. Deste modo, a primeira vítima desse sistema é o corpo
dócil e disciplinado. A partir disto, as reivindicações dos trabalhadores se
centraram na luta pela melhoria na relação saúde corporal-trabalho. Porém,
tais reivindicações acabaram, com o passar do tempo, solidificando e
aumentando as diferenças nas relações trabalhistas, pois, na maioria das
vezes, nas grandes empresas, onde o trabalho tem um valor econômico
estratégico, a relação saúde corporal-trabalho é mais respeitada.30Portanto,
o segundo período caracteriza-se fundamentalmente, pela revelação do
corpo como ponto central da organização do trabalho.

No terceiro período, a partir de 1968, segundo
DEJOURS (1992), a questão da saúde mental do trabalhador é colocada em
pauta. Uma das razões que explicaria o fenômeno é a superação do sistema
taylorista como ideal de organização e estruturação do processo produtivo.
Nesse sentido, a centralização das denúncias passaram a ser o sofrimento
mental desencadeado pela organização do trabalho, pois a subjetividade da
relação Homem-Trabalho ficava comprometida. Segundo o autor, três
questões devem ser levadas em consideração nesta análise:

I~~t

Ilill

II~

I~
'11

;~I

11

III
.1

1°) o organismo do trabalhador não é uma máquina,
suscetívela estimulações e experimentações;

I~Jj

2°) o trabalhador ao chegar a seu local de trabalho, traz
consigo uma história pessoal carregada de aspirações, de desejos e de
motivações.Isso confere a cada indivíduo,características únicas e pessoais;

ill:

3°) o trabalhador demonstra as suas necessidades e reage
frente às situações do seu cotidiano, inclusive de trabalho, de formas
diferenciadas, o que o autor denomina de "estrutura da personalidade".
Portanto, não se pode estabelecer critérios universalizantes de análise da
atuação dos trabalhadores frente à relação Homem-Trabalho.31

Como, para o autor, a causa dos ataques à vida mental
dos trabalhadores é a organização do trabalho, ele analisa mais
detalhadamente as duas principais vertentes da organização do trabalho: o
sistema taylorista e a organização flexível, que ele caracteriza como sistema
japonês.

3OIbid, p. 19.

31ChristopheDEJOURS, in Psicodinâmica do Trabalho. p.24.
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I
No primeiro caso, DEJOURS (1992) diz que o trabalho

taylorizado tem uma organização tão rígida que domina não somente a vida
durante as horas de trabalho, mas também o tempo em que o indivíduo está
fora da atividade produtiva. A Organização Científica do Trabalho não se
limitaria a desapropriar o saber, mas ela impediria a liberdade de
organização e de adaptação ao trabalho. A grande questão é que esta
adaptação exige uma atividade intelectual e cognitiva que é, ao mesmo
tempo, reprimida pelo sistema taylorista. Na perspectiva da psicopatologia,
a Organização Científica do Trabalho traduz-se inclusive, pela separação
entre tarefas de execução e de concepção intelectual e, principalmente, pelo
isolamento dos operários entre si. Fundamentalmente, o sistema toma as
diferenças aceitáveis, anula as individualidades e ao mesmo tempo,
individualiza os homens frente ao sofrimento.32 A individualização é
uniformizante, visto que, não favorece as ~ciativas espontâneas, não
considera as responsabilidades e os diferentes saberes, rompendo com as
ações coletivas.

~I

li

.
II

Embora o sistema taylorista exija a resistência
individualizada, em determinados momentos, surgem ações coletivas que
desafiam o tempo, o ritmo, as cadências e a organização do trabalho. Essa
resistência, segundo o autor, tem um caráter eminentemente simbólico,
porque os riscos para saúde, gerados pelo sistema taylorista, advém da
violência que tal organização exerce no funcionamento mental do
trabalhador.33Estabelecendo uma comparação, para o operário-artesão pré-
taylorista, o trabalho fisico era regulado e estruturado em função das
aptidões, do cansaço e da programação intelectual espontânea do
trabalhador. No sistema taylorista isso não acontece principalmente, porque
este sistema age por subtração da atividade cognitivae intelectual.34

II~

Na sua análise sobre as novas formas de organização do
trabalho, DEJOURS (1993) caracteriza este modelo como aquele que se
apoia maciçamente na visibilidade, ao ponto dos segredos individuais e
coletivos serem eliminados.35Ou seja, o que no início do exercício da
inteligência era movido pela busca da identidade, hoje, com as novas
organizações do trabalho, pode desencadear uma redução na autonomia e

32ChistopheDEJOURS, in Psicopatolocia do Trabalho, p. 39.
33Ibid,p. 41.
340 autor diz que é preciso que fique bem claro a diferença entre atividade intelectual e vida psíquica ou
mental. (p. 43)
35VerChristophe DEJOURS, Inteligência Operária e Organização do Trabalho: a propósito do modelo
japonês de produção, in Sobre o "Modelo Japonês", organizado por Helena Sumiko IllRATA, 1993, p.
307.
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um aumento no controle hierárquico. Constatação esta, que o autor anuncia
como a retomada da alienação.

Além disso, estas práticas causam impacto, inclusive, no
espaço privado, local privilegiado para fIxação da identidade do indivíduo.
Para o autor, este ataque à liberdade do espaço privado, invariavelmente,
desenvolve a submissão do trabalhador e a colaboração imposta que afeta as
ações da vida privada e social do indivíduo.36
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Outra conseqüência levantada pelo autor, sobre as novas
formas de organização do trabalho, refere-se aquilo que atinge os corpos e
os recursos pulsionais dos indivíduos, capazes de desencadear doenças
somáticas e psíquicas. Essas doenças podem comprometer o processo
produtivo, pois levam a um declínio da qualidade e da produtividade. Os
novos modelos de organização, embora trabalhem, com bastante precisão e
efIcácia os recursos subjetivos da identidade; ao solicitarem a inteligência
criativa no trabalho, criam algumas questões bastante questionadas pela
psicopatologia.

Igualmente ao sistema taylorista, as novas formas de
organização ~bém atuam no controle do tempo fora do trabalho. Esse
controle situa-se à distância da coletividade dos trabalhadores e permanece
fortemente individualizado, mesmo nas práticas patemalistas como as
relativas à formação de equipes esportivas da empresa, por exemplo.37
Portanto, o homem por inteiro é condicionado pela produtividade e pela
organização do trabalho. Assim, o tempo de trabalho e fora dele forma um
conjunto único, indissociável, ou seja, "despersonalizado no trabalho, o
indivíduo permanecerá despersonalizado em sua casa". Isto acontece,
principalmente porque a produção exige um engajamento tão profundo que
alguns trabalhadores mantém um ritmo de atividades e de repouso que
obedece ao mesmo ritmo imposto pela fábrica. Em casa e nas suas horas de
lazer, eles mantém a preocupação com a potencialização de seus gestos,
demonstrando um condicionamento mental, ligado ao comportamento
produtivo. Entretanto, é preciso deixar claro que o ritmo do tempo fora do
trabalho é uma estratégia, destinada a manter sob controle, os
comportamentos espontâneos que poderiam estabelecer um retrocesso no
condicionamentoprodutivo.

Observa-se também, que a organização do trabalho é um
serviço especializado da empresa, estranho aos trabalhadores e que pode
chocar-se com eles, mais precisamente, com suas aspirações, motivações e

1=8
1118
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36Ibid, p. 308.

37Christophe DEJOURS, in A Loucura do Trabalho. p. 45.
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desejos, isto é, quando o nível de insatisfação atinge um ponto que o
trabalhador reconhece ser insolúvel, começa o sofrimento. O sofi'imento,
como foi dito anteriormente, surge pela rigidez da organização do sistema
produtivo, pela diminuição do conteúdo significativo do trabalho e pela
dificuldade de transformar tal situação. Ele também está ligado ao
sentimento de indignidade, desenvolvido pelas condições de trabalho, pela
vergonha de sentir-se um objeto, uma máquina, de ter sua inteligência
desconsiderada e de não ter sua personalidade e identidade levadas em
consideração. 38

lU

!

Quando não conseguem mais perceber a significação de
seu trabalho, o indivíduo perde, inclusive, a imagem que tem de si mesmo.
Assim, estabelece-se o conflito entre os projetos, aspirações e necessidades
individuais que havia construído ao longo de toda a sua vida e a organização
do trabalho que não o respeita. A conseqüência é o sofrimento e contra ele,
o indivíduo passa a desenvolver mecanismos de-proteção que, se não forem
firmemente estruturados, podem desencadear uma série de
descompensações mentais ou doenças psicossomáticas.

O autor estabelece, ainda, uma outra via de análise, que é
a da funcionalidade produtiva do so:&imento,ou seja, a destruição da
estrutura mental individual dos trabalhadores pode ser capitalizada no
sentido de aumentar a produtividade da empresa, porque o sofrimento pode
aparecer como um intermediário necessário à submissão do corpo. Além de
usar a insatisfação causada pelo so:&imentopara aumentara produtividade, o
medo também pode ser usado para manter a organização do trabalho.39O
aumento da produtividade causado pela insatisfação e pelo medo se dá,
principalmente, pelo desenvolvimento do que o autor chama de
"agressividade reativa", isto é, frente à impossibilidade de alterar as
frustrações desenvolvidas no sistema produtivo, o trabalhador só vê uma
saída, canalizar sua ansiedade e sua angústia e trabalhar mais rápido e de
forma compulsiva. Com isso, "o so:&imentopsíquico tomou-se o próprio
instrumentopara obtenção do trabalho". Sobre isso, DEJOURS (1992) diz
que

o trabalho não causa o sofrimento, é o
sofrimento que produz o trabalho. O
"nervosismo" é, por exemplo, muitas vezes,
uma doença necessária para a realização das
tarefas profissionais... o que é explorado pela
organização do trabaJho não é o sofrimento,
em si mesmo, mas principalmente os

38Ibid, p. 49.
39Ibid, p. 96.
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mecanismos de defesa utilizados contra esse

sofrimento. (DEJOURS, 1992, p.l03) i.
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Ele alerta também, que, contrariamente ao que se poderia
imaginar,o uso do sofrimentopela organização do trabalho não cria doenças
mentais específicas, porque não existem, na sua concepção, psicoses, nem
neuroses provocadas pelo trabalho. As descompensações psicóticas e
neuróticas dependem da estrutura individual da personalidade, adquirida,
muito antes do indivíduo fazer parte do sistema produtivo. O que ocorre é
que alguns componentes da relação homem-organização do trabalho podem
favorecer o surgimento de uma descompensação. Alguns elementos são, por
exemplo, a fadiga, "que faz com que o aparelho mental perca sua
versatilidade", e o "sistema frustração-agressividade reativa", que pode
bloquear significativamente a energia e a motivação dos trabalhadores,
afetando a organização e a produtividade do trabalho.4o

III
Ih

i~

I.

Além disso, uma outra questão concreta que desencadeia
ansiedade e sofrimento no trabalho é a presença, as vezes constante, de
riscos e perigos de acidentes durante a execução das tarefas. Os riscos que
causam danos fisicos, segundo DEJOURS (1992), têm características
específicas, tais.como, serem exteriores e inerentes ao trabalho. Não há nada
que o trabalhador possa fazer para evitar os acidentes e, freqüentemente, o
risco é coletivo.41Ele sabe que, por mais organizada e sistematizada que
sejam as medidas de segurança assumidas pela empresa, os acidentes
acontecem pela própria imprevisibilidade que lhe é peculiar. Segundo o
autor, "um acidente revela a existência de um risco até então desconhecido".
Enfim, o que caracteriza o risco é que ele jamais será completamente
eliminado e o mais dramático é que ele deve ser assumido individualmente
pelo trabalhador.

Além disso, a imprevisibilidade e a falta de
conhecimentodos riscos são, muitas vezes, motivos de ansiedade e de medo
para o operário, e contra isso, acaba desenvolvendo mecanismos de
resistência bastante eficazes e necessários. Esses mecanismos de defesa e de

sublimação do medo de acidente são capitalizados também, pela
organização do trabalho, visto que, se o medo de acidente for muito
acentuado, inviabilizarátotalmente a ação do trabalhador, ou seja,

a consciência aguda do risco de acidente obrigaria o
trabalhador a tomar tantas precauções individuais
que ele se tornaria ineficaz do ponto de vista da

4°Ibid, p. 122.
41Christophe DEJOURS, in Psicopatologia do Trabalho, p. 64.
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produtividade o que poderia acarretar uma
inadaptação profissional. (DEJOURS, 1994, p. 71)

Assim, se o trabalhador não conseguir incorporar a
ideologia defensiva de sua profissão, ele não conseguirá superar o medo e,
provavelmente, o próprio grupo profissional o eliminará. Para o autor, o
grupo não apenas seleciona, mas se defende do medo, freqüentemente,
lembrado pelo "medroso". Neste caso também, os mecanismos de defesa
elaborados pelos trabalhadores, acabam sendo utilizados pela organização,
para aumentar a produtividade.

o medo de acidente também pode ser potencializado
pelo desconhecimento do risco ou pela ignorância dos métodos de
prevenção. A ignorância aumenta, inclusive,o desgaste mental e psíquico do
trabalhador. A polivalência, concepção muito defendida hoje, pelas novas
formas de organização do trabalho é, segundo'-oautor, um outro ponto de
aumento da tensão, pois o trabalhador polivalente, na verdade, conhece um
grande número de "macetes", mas acumula também um número bastante
grande de desconhecimentoem relação aos perigos de acidentes.42

Entretanto, a ansiedade dos trabalhadores de empresas

que não apresentam muitos riscos de acidente graves, provém do rendimento
exigido, do ritmo, da cadência e das cotas de produção a serem respeitadas.
No trabalho por produção, o medo é de não acompanhar o ritmo imposto.

Retomando a perspectiva do funcionalismoprodutivo do
sofrimento, DEJOURS (1992)43diz,lembrando constantemente as diversas
modalidades de riscos, que a direção mantém voluntariamente os
trabalhadores em estado de alerta constante para que o risco crie a iniciativa,
favoreça a execução de diferentes tarefas e permita a economia de uma
formação profissional mais específica. Inclusive, o medo, vivenciado no
coletivo, cria uma verdadeira solidariedade que pode tornar-se um
instrumentode controle social na empresa. O argumento da segurança tem
um papel importante na desmistificação do perigo e na diminuição, pelo
menos parcial, da ansiedade.

il

I~

O autor também abre parênteses para uma questão muito
importante na relação Homem-Trabalho, que é o surgimento das doenças
somáticas, conseqüentes das frustrações, da ansiedade e do sofrimento. Para
ele, o exagero na utilização de uma defesa comportamental, em detrimento
de outros mecanismos de defesa, pode conduzir à desorganização somática

42Ibid, p. 107.
43Ibid, p. 112.
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do trabalhador, ou seja, a neutralização das defesas comportamentais
acarreta as chamadas doenças somáticas, cujas principais características,
podem ser assim resumidas:

1°) aparecem, sobretudo, em indivíduos que apresentam
uma estrutura mental caracterizada pela pobreza ou ineficácia das defesas
mentais;
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2°) as defesas psicossomáticas não são doenças
psiconeuróticas. As defesas de caráter e de comportamento são menos
flexíveis que as doenças mentais, em função disto, os indivíduos que
apresentam este comportamento são mais frágeis diante dos conflitos do que
aqueles que apresentam uma estrutura neurótica;
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3°) quando os conflitos são de tal monta, os mecanismos
de defesa não conseguem contrapor, então o indivíduo que não apresenta
uma estrutura psiconeurótica, costuma demonstrar sua desorganização
mental através de uma doença somática. Portanto, a maioria das doenças
somáticas aparecem em sujeitos que já apresentavam uma estrutura
caracterial ou comportamentalbem definida.44
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Enfim, a somatização é um processo no qual a estrutura
mental desencadeia uma série de desordens endócrinas-metabólicas,
principalmente pela impossibilidade de enfrentamento das situações
conflituais.

1I11

Outro desdobramento das principais experiências de
organização do trabalho e sua relação com a saúde mental e social do
trabalhador, é o individualismo, que surge, principalmente, pela falta de
identidade coletiva, pela desmotivação para o trabalho e pela valorização
das performances individuais.A tese do individualismo,segundo DEJOURS
(1994), caracteriza-se por:

1°) ser uma conseqüência da evolução e das diferentes
crises das relações sociais e de trabalho;

2°) ser naturalizado e considerado como parte de uma
lógica natural da evolução das sociedades ou decorrente de estruturas
biológicas ou genéticas;

3°) ser considerado uma versão atualizada do antigo
conceito de causalidade do destino;

44Ibid, p. 127.
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4°) ser consensual pois é um argmnento que sensibiliza
pessoas de todas as camadas sociais, profissionais e sexuais;

~I

!

5°) ser, muitas vezes, fortalecido e consolidado pela
publicidade,pela arte e pela literatura;

I
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6°) assumir uma função alienante e de ocultação das
relações sociais, através da desapropriação da inteligência e do poder de
tomar iniciativas; 45

I:
.

Entretanto, o individualismo generalizado pode conduzir
a desordens na organização do trabalho, no sentido da qualidade, da
produtividade e da segurança. Os sistemas defensivos desencadeados pelos
trabalhadores, segundo o autor, podem contribuir para estabilizar o
individualismo,além de enrijecer as relações sociais existentes no trabalho.

A relação direta entre o processo de produção e o
trabalhador também pode desenvolver aspectos positivos, especialmente um,
denominado pelo autor, de "inteligência operária ou inteligência prática".
Ele se caracteriza por ser um conhecimentopragmático, estruturado sobre o
cotidiano do trabalho, não estando, normalmente, vinculado a nenhum
conhecimento teórico. Segundo DEJOURS (1993) este conhecimento é, do
ponto de vista psíquico, fundamentalmenteenraizado no corpo. 46Portanto,
o "saber operário" se constrói pela descoberta e pela produção dos
"macetes" profissionais; nada mais é do que o resultado da criatividade dos
trabalhadores, frente aos conflitos estabelecidos entre suas aspirações e as
características do processo de produção.

~ji
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Outra característica fundamental é que a inteligência
prática, na maioria das vezes, surge pelo desrespeito e desconhecimento da
lógica tecnocientífico. Seus desdobramentos, são bem menos limitados do
que normalmente a comunidade científica acredita. As características que
envolvemda inteligênciaprática47podemser assim descritas:

1°) o envolvimento do corpo não significa a ausência de
uma construção intelectual e seu desempenho é fundamental para resolver as
questões práticas e técnicas do cotidiano da produção;
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2°) normalmente ela dá mais importância aos resultados
da ação do que ao processo utilizado para atingir os objetivos. Assim, a
experiênciaantecede o saber e o principal requisito é a astúcia, embora, este

45Christophe DEJOURS, in Psicodinâmica do Trabalho, p. 59.
46Christophe DEJOURS, Inteligência Operária e Organização do Trabalho, in Sobre o "Método
Japonês", de Helena HIRATA, p. 285.
47Christophe DEJOURS, Inteligência Operária e Organização do Trabalho, in Sobre o "Modelo
Japonês", de Helena HIRATA (Org.), p. 288-290.
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tipo de saber tenha, como característica básica, o respeito ao princípio da
economia do esforço. Ou seja, o princípio básico ainda é obter o máximo e o
melhor com um mínimo de energia, sendo pois, inteligência, astúcia e corpo
elementos indissociáveis;

3°) está presente em todas as tarefas e atividades de
q
,I

~

I ~
.

11'

I
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trabalho;

4°) apresenta sempre um poder criador; a criatividade é
um pré-requisito fundamental que se estrutura principalmente, no princípio
da "subversão"; , P,,,,,

II...1
5°) no confronto entre o corpo e uma situação

conflituosa, o primeiro é colocado em alerta, tomando-se um pressuposto
básico para o desenvolvimento da inteligência prática. Em função disso, o
autor diz que esta inteligência tem um caráter eminentemente pulsional e é
carregada de intencionalidade. Porém, o autor alerta que a subutilização da
inteligência operária pode desenvolver também, o sofTimento e
conseqüentemente uma possível descompensação ou doença somática.

.',

Sintetizando, a inteligência prática é uma propriedade
vinculada diretamente ao corpo, à astúcia e está centrada na prática
cotidiana das atividades do trabalho. Fundamentalmente, ela é subversiva,
criativa, pulsional e sua subutilização é patogênica.

Além do desenvolvimento da inteligência prática o
trabalhador, em sua relação com o trabalho, espera que este também se
apresente como uma via de consolidação de sua participação criadora,
transcendendo a perspectiva única da retribuição frnanceira e econômica.
Isso se dá, principalmente, pela busca da identidade individual, coletiva e
pela procura do trabalhador de um sentido para si mesmo. Portanto, as
gratificações e retribuições materiais ou econômicas não são, muitas vezes,
suficientespara explicar a mobilização e a motivação operária.

lil!

A superação do sofTimento, no entendimento de
DEJOURS (1994)48,passa pela constituição do coletivo da regra, ou seja,
na construção de uma ética que estabelece os princípios que nortearão as
relações entre os indivíduos envolvidos no processo produtivo. A ética
deverá ter como metas o fortalecimento das identidades individuais e
coletivas, o reconhecimento das habilidades, sentimentos, aspirações e
limites do homem. Sem a construção coletiva desta ética, a consolidação do
sentimento de solidariedade e o espaço necessário para a construção da
inteligência operária, baseada na criatividade, fica inviabilizada. Para o

48Christophe DEJOURS, in Psicodinâmica do Trabalho, p. 18.
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autor, o trabalho saudável é aquele que respeita a identidade individual e
coletiva, com uma organização eticamente construída e que leva em
consideração os potenciais e limites da condição humana.

Outro aspecto que o autor considera importante e que
deve ser levado em consideração, no sentido de romper com o desequilíbrio
entre trabalho e o pleno desenvolvimento do indivíduo, é a necessidade de
transformar o espaço do trabalho em um local favorável à criatividade
operária. Para tal, é preciso que seja preservada a "publicidade do espaço da
fábrica", mantido um espaço público favorável à manifestação da
criatividadedo trabalhador. Neste sentido o autor diz que:

cada vez que o espaço público apresentar uma
tendência a se fechar, a criatividade ficará ameaçada.
Restabelecendo-se o espaço público e
conseqüentemente a liberdade de expressão
individual e coletiva no trabaJho, a polêmica pode
substituir o conflito, as arbitragens, as escolhas e as
decisões passam a ser geradas coletivamente, o que
alivia consideravelmente o constrangimento psíquico
individual. Existindo o espaço da palavra, o respeito
a diversidade, a personalização, a singularização dos
modos operacionais e quando as habilidades
individuais podem ser ali debatidos, legitimados e
reconhecidos, diminui-se enormemente as
possibilidades de surgimento do sofrimento
individuale coletivo.(DEJOURS,1993,p. 305)49

Na relação entre a organização do trabalho e aparelho
mental não se pode destacar em consideração apenas os seus aspectos
negativos,pois o trabalho também pode ser favorável ao equilíbrio mental e
à saúde do corpo caso se considere elo menos uma das duas condições:

1°) que as exigências intelectuais, motoras e
pSlCossensonalSda tarefa estejam de acordo com as necessidade do
trabalhador;

2°) que o conteúdo do trabalho seja fonte de satisfação
individuale coletiva. Esta satisfação só será alcançada quando a concepção
do conteúdo, do ritmo de trabalho e do modo operatório é defInida e
organizada em conjunto com o trabalhador, ou seja, quando este puder
organizar o seu trabalho conforme seus desejos ou suas necessidades
individuaise de grupo.

49Christophe DEJOURS, Inteligência Operária e Organização do Trabalho, in Sobre o "Modelo
Japonês", Helena HIRATA (Org.), p. 305.
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Temos que considerar que, nas atuais condições de
organização da sociedade e das relações de trabalho, ele continua a agir
como um gerador de sofrimento. É indiscutível, que o trabalho nunca é
neutro em relação à saÚdedo trabalhador e que a relação saúde-trabalho não
se restringe apenas às pessoas diretamente ligadas ao sistema produtivo,
mas envolve, inclusive, suas famílias, suas relações afetivas e sociais, por
exemplo.

!I
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Finalmente, o autor diz que não existe uma organização
do trabalho específica que consiga diminuir a carga psíquica negativa dos
trabalhadores. Em princípio, para transformar um trabalho fatigante em uma
tarefa positiva, seria necessário flexibilizar a organização do trabalho, de
modo a dar maior liberdade ao trabalhador para estabelecer o seu próprio
ritmo e encontrar os gestos e movimentos que serão capazes de lhe fornecer
prazer. Ele alerta também que:

considerando o lugar dedicado ao trabalho na
existência, a questão é saber que tipo de homens a
sociedade fabrica através da organização do trabalho.
Entretanto, o problema não é, absolutamente, criar
novos homens, mas encontrar soluções que
permitiriam pôr fim à desestruturação de um certo
número deles pelo trabalho. (DEJOURS, 1992,
p.139)

2.3. Esquema Corporal

2.3.1. O corpo como nó de significações vividas

A partir dessa série de análises, parece fundamental
tentar analisar o corpo através de uma perspectiva diferenciada da assumida
pela ciência moderna e pela psicologia tradicional. Neste sentido seria
interessante tomar como ponto de partida a concepção de Merleau-Ponty,
visto que, ele considera o corpo "como aquele capaz de estabelecer o ponto
de vista sobre o mundo, como um dos objetos desse mundo" 5°. O corpo
seria o "veículo do ser no mundo", e ter um corpo é estar diretamente
vinculado a um meio e estar comprometido ativamente com alguns

SOVerMaurice MERLEAU-PONTY, in Fenomenologia da Percepção, p. 94.
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"projetos". O papel do corpo é ser também, um espaço privilegiado onde as
idéias se transformam em coisa.

li!

O corpo pode, portanto, ser considerado como um
"espaço expressivo" e, muitas vezes, como o próprio movimento de
expressão. O corpo é cheio de significações e de expressões, através dele é
possível conhecer e compreender a si mesmo e o outro; perceber as coisas e
o mundo. Ele é o instrumento geral da "compreensão", pois dá sentido não
só aos objetos naturais, mas ainda, aos culturais. O corpo não é somente um
objeto entre outros, ele é um "objeto sensível" a todos os outros e, enquanto
objeto sensível, tem a capacidade de compreender, freqüentar e dar
significaçãoao mundo. 51

II11
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IIEntretanto, em relação ao espaço e ao tempo, o corpo
tem seu mundo e não se pode dizer que ele está somente dentro do espaço,
nem que está dentro do tempo, pois o corpo é-espaço e é tempo. Ele não
está somente "aqui" e "agora", ele interage com o tempo e o espaço,
construindo-os e sendo por eles construídos, efetivamente. Cada instante e
cada lugar vivenciado pelo indivíduo passam a fazer parte de seu corpo e
cada corpo acabará estruturando cada momento e cada espaço. O corpo
aplica-se ao espaço e ao tempo, envolvendo-os,52unindopresente, passado e
futuro. Ele é o lugar na natureza onde os acontecimentos são vivificados,
portanto, é também uma construção histórica, pois toma posse do tempo e
fundamentalmente, "faz o tempo ao invés de sofrer sua ação".
Especificamente, com relação ao espaço, ser corpo é estar ligado ao mundo
e é a maneira pela qual se realiza como corpo.

'I!
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O corpo, entretatno, é visto, muitas vezes, como apenas
um instrumento a serviço do pensamento. Nessa perspectiva, não só o
corpo, mas o universo, o espaço e o tempo são objetivados, como se fossem
apenas uma idéia, e que fundamentarão todo o pensamento objetivo, do
senso comume o da ciência moderna. A partir dos pressupostos objetivantes
da ciência, o corpo sofre uma transmutação e é subdividido em partes que
estabelecem relações específicas e, muitas vezes, autônomas em relação ao
pensamento e à consciência. Assim, toda a explicação fisiológica assume
uma característica, por excelência, mecanicista e "toda a tomada de
consciência" é analisada de uma forma intelectualista e descolada da
realidade.

No entendimento de BERGSON (apud MERLEAU-
PONTY, 1945)53e para exemplificar a concepção da ciência moderna sobre

51Ibid, p. 241.
52Ibid, p. 151.
53Ibid, p. 92.
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o corpo, o autor diz que ele é considerado "uma camada instantânea sobre o
devir da consciência". Portanto, o corpo conserva-se como um objeto, a
consciência continua a ser o espaço restrito onde se dá a produção do
conhecimento e o tempo permanece uma série de "agoras". Portanto, o que
a ciência busca não é ser um corpo, mas ter um corpo movido por uma
consciência.
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Finalmente, contrapondo a concepção clássica da
ciência, Merleau-Ponty reconhece para o corpo uma unidade distinta
daquela do objeto científico, que supera a dicotomia clássica entre sujeito e
objeto. Para ele, o corpo estabelece uma relação efetiva com as coisas, que,
entretanto, não é considerada nas tradicionais análises que a ciência faz
sobre os objetos, sua relação com o mundo, a natureza e o homem. Nessa
perspectiva, o objeto era algo que simplesmente ocupava um espaço no
mundo e era regido por relações causais. Respeitando esta linha de
raciocínio, o corpo freqüentemente toma-se oojeto, mas o corpo tem seu
mundo, é seu mundo e, portanto não pode ser objetivado. Para o autor, a
impossibilidade desta objetivação se dá porque ele nunca se toma
completamente uma coisa no mundo, "faltará sempre a plenitude da
existência como coisa". Para ele,

!II

I1I"

nosso corpo é comparável a uma obra de arte. Ele é
um nó de significaçõesvivas e não a lei de um certo
número de termos co-variantes. (MERLEAU-
PONTY, 1945, p. 162)

o grande questionamentodo autor é saber por que o
senso comum ainda defende o predomínio do pensamento, pois o corpo é o
que possibilita o indivíduo a se abrir ao mundo e a se situar nele.

Dentre as diferentes concepções construídas a respeito
do corpo, há também aquelas que o consideram como uma massa de
compostos químicos, que estabelece uma relação dialética com o meio
biológico, ou como um sujeito social em interação com seu grupo. Em todas
estas concepções, o corpo é visto como um conjunto de "caminhos" pré-
determinados e regidos por relações de causa e efeito. O corpo deve ser
considerado como um sistema legítimo de abordagem do mundo, capaz de
perceber a si mesmo, o corpo do outro, os objetos e mais do que isso, é
portador de ações simbólicas e capazes de estabelecer relações
comunicativas.

No que se refere, essencialmente, à questão do dualismo
corpo e alma, o autor entende que estamos habituados, pela tradição
cartesiana e pela ação reflexiva e analítica, a nos desprendermos do objeto
analisado.No que se refere ao corpo, este acabou sendo considerado como

j
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uma soma de partes, sem interior, como um mecanismo fechado em si
mesmo, sobre o qual a alma e a consciência atuam. Nesse sentido, o autor
diz
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que a alma atua sobre o corpo é supor
erroneamente, que existe uma noção unívoca de
corpo e sobreagregar-lhe uma segunda força.
(MERLEAU-PONTY, 1953, p. 290)

No caso de desintegração, o autor legitima o dualismo,
visto que o corpo perde seu sentido e deixa de ser corpo vivente. Corpo e
alma se distanciam da realidade e da experiência vivenciada pelo homem e
estabelece-se também uma diferenciação entre a existência biológica e
social, do natural e do cultural. Além de romper com esse dualismo,
devemos esquecer aquelas perspectivas que vêem o corpo como um
instrumento da alma, para considerá-Ios significações do vivido, quando a
união dos dois não for apenas um exercício teóriéo e idealista e se completar
em cada momento da existência humana. O autor salienta que o pensamento
crítico tentou superar o dualismo, porém ele acabou deixando de lado as
relações entre a alma e o corpo, principalmente, ao mostrar que nunca se
trata de um corpo em si, mas de um corpo com uma consciência. 54

Dessa maneira, o corpo não deve ser visto como uma
reunião de órgãos justapostos no espaço e seu conhecimentonão se dá pela
segmentação de seus saberes, mas, segundo o autor, por meio de um
esquema corporal em que estão todos englobados. Sobre o esquema
corporal, entendia-se, primeiramente, que era um resumo das experiências
corporais do indivíduo,"capaz de dar uma significaçãoà interoceptividade e
à proprioceptividade do momento".55Segundo o autor, os psicólogos dizem
freqüentemente, que o esquema corporal "é dinâmico e reduzido a um
sentido preciso", isso significadizer que o corpo é uma posição, um objetivo
bem definido que visa realizar uma certa tarefa atual ou possível. Assim, o
esquema corporal pode ser definido como

o saber do corpo próprio, como termo de conjunto
e da relação mútua de seus membros e de suas
partes. (BÜRGER e KAILA, apud MERLEAU-
PONTY, 1945, p. 111)

O autor contrapõe essa concepção, dizendo que o
esquema corporal é uma forma de o corpo expressar que está no mundo.
Deve-se, pois, recusar qualquer análise do espaço corporal que use como
método o estudo de figuras e pontos, visto que, eles não podem ser

S4Maurice MERLEAU-PONTY, in La Estructura deI Comportamiento, p. 288.
sSIbid, p. 109-113.
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analisados fora da realidade vivida e da sua relação direta com o indivíduo,
com o outro e com o ambiente. O corpo não assume posições, mas está
aberto a uma infInidade de posições e orientações possíveis. O esquema
corporal é exatamente este sistema de "equivalências", de possibilidades
para as quais as diferentes tarefas motoras poderão ser transferidas, "não é
apenas uma experiência de meu corpo, mas uma experiência de meu corpo
no mundo". Então, o espaço passa a ser um ponto importante na análise do
esquema corporal, uma vez que, o seu conhecimento não se reduz a uma
simples coexistência, mas do estabelecimento de uma relação dialética com
o lugar vivenciado. 56

Para entendermos a questão da vivência do espaço
corporal, podemos usar o exemplo dado pelo autor, que se refere a uma
quadra de futebol que, para o jogador não significa apenas a possibilidade
de ação, ou um "objeto", ou o espaço ideal que pode dar lugar a uma
multiplicidade indefinida de perspectivas. Ela é 'constituídapor uma série de
linhas, articuladas em setores, que provocam, de certo modo, ação,
desencadeando e conduzindo o agir do jogador. O terreno lhe é dado e está
presente como o término imanente de suas intenções práticas. O jogador
constitui um todo com a quadra e sente, por exemplo, a direção do
"objetivo" tão imediatamente, como a vertical e a horizontal de seu próprio
corpo. Assim, não basta dizer que a consciência habita esse meio, ela nada
mais é do que a dialética do meio e da ação. Cada manobra empreendida
pelo jogador modifica o aspecto do terreno e cria novas linhas de força onde
a ação, por sua vez, transcorre e se realiza, alterando novamente o campo
fenomenal57.

i

11

il
li

\I

81

A teoria do esquema corporal é implicitamente, a teoria
da percepção e, através dela, reaprende-se a sentir o corpo, onde o saber
objetivo e distante não pode ser considerado como realidade vivida e
experienciada,porque o corpo está sempre com o indivíduo e ele é corpo.

2.3.2. Movimento

Quando se fala em movimento, precisa-se salientar que
ele é uma ação concreta do corpo no seu agir no mundo. A partir disso, o
movimentonão deve ser compreendido objetiva e simplificadamentecomo o
ato de deslocar-se no espaço, por que todo movimento é permeado por um

56Ibid, p. 113.
57Maurice MERLEAU-PONTY, in La Estructura deI Comportamiento. p. 237.
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projeto e se estabelece "como o fundamento da unidade dos sentidos".
Embora o movimento, de fato, seja um deslocamento ou uma mudança de
posição espacial, deve-se considerar a motricidade como

a esfera primária onde primeiramente se engendra o
sentido de todas as significações no domínio do
espaço representado.(GRÜNBAUM, apud
MERLEAU-PONTY, 1945, p.153)

Portanto, isso permite compreender a motricidade como
intencionalidade e o movimento como uma maneira específica de se
relacionar com os objetos, com os outros e com a natureza. O movimento é
a expressão da existência, do vivido e o corpo não é apenas um instrumento
de realizações provocadas pela natureza, mas orientado por superficies
sensoriais e capaz de criar autonomia. Cada experiênciamotora desencadeia
uma série de intenções que vão do corpo em direção ao próprio corpo, ao do
outro, a um objeto ou ao mundo e é O"ponto de partida para o
desenvolvimento do movimento. Além disso, os movimentos que são
associados à sensibilidade, segundo o autor, estabelecem uma "comunicação
entre o lado perceptivo e o lado motor do comportamento" e a motricidade
deixa de ser apenas o deslocamento no espaço para se tomar uma forma de
expressão do ser no mundo. Para Liepmann,

toda fórmula de movimento, ao mesmo tempo que
se oferece a nós como uma representação, se oferece
a nosso corpo como uma possibilidade prática
determinada. (apud MERLEAU-PONTY, 1945,
p.149)

Como foi dito anteriormente, o indivíduo toma posse do
mundo através de seu corpo, como ser inacabado, como parte do mundo,
que reconhece a posição dos outros e dos objetos a partir de seu próprio
corpo. Essa relação, no entanto, não se estabelece de forma linear,
principalmente, porque o corpo é o movimento em direção ao mundo e o
mundo é a referência para a ação do corpo. Em outras palavras, não há uma
seqüência lógica, primeiro acontece a percepção e depois o movimento.
Percepção e movimento formam um sistema que se transformam
mutuamentee constantemente.Resumindo, o movimentonão é uma hipótese
cuja realidade pode ser verificada através de uma teoria fisica,
principalmenteporque "movimento é um fato"S8.Assim,

é o corpo que "agarra" e que "compreende" o
movimento.A aquisição de um hábito é bem a
apreensãode uma significação;mas é a apreensão

58Maurice MERLEAU-PONTY, p. 282.
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motora de significação motora. (MERLEAU-
PONTY, 1945, p.154)

Em se tratando de sua relação com o espaço e o tempo, o
movimento não se limita a sofrer a ação do espaço e do tempo, ele os
assume, defmindo-os concretamente nas situações vividas. A experiência
motora do corpo não é apenas um espaço de produção de conhecimento.
Segundo o autor, ela nos fornece também, uma maneira de chegar ao mundo
e ao objeto, que deve ser analisada como uma experiência "original" e
"originária".

.1;
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Além disso, se a consciência se estabelece a partir da
experiência de estar no mundo por meio do corpo, chega-se à conclusão que
todo movimento tem seu fundamento que são "momentos de uma totalidade
única", ou seja, o movimento não é uma representação objetiva de si
próprio, ele é aquilo que o motiva e o defme. Para o autor, haverá
consciência motora quando ocorrer uma "representação do movimento" ou
quando o corpo executar o movimento a partir do projeto que a consciência
construiu. Assim, um movimento é apreendido quando o corpo o
compreendeu, isto é, quando ele o incorporou a seu mundo. Entretanto, é
importante lembrar que mesmo estabelecendo esse projeto, para analisar o
movimento, é preciso considerar que a motricidade não está a serviço da
consciência, que indica como o corpo deve ocupar um ponto no espaço e no
tempo. A consciência tem um papel fundamental na' construção do
movimento,mas este último não é seu servo.
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Para concluir a questão do movimento, é importante
salientar que Merleau-Ponty distingue o movimento abstrato do movimento
concreto. A distinção se dá principalmente, porque o fundamento do
movimentoconcreto, segundo o autor, é o "mundo dado" e o do movimento
abstrato, pelo contrário, é o "mundo construído". O movimento abstrato
investiga o interior do mundo; a partir da subjetividade humana, ele
transcende o espaço fisico, ocorre num espaço virtuaL O que toma possível
o movimento abstrato é a capacidade de "projeção", capacidade esta que
possibilita ao indivíduo dispor de um espaço livre onde ele pode dar
existênciaao que antes era um projeto. O movimento concreto, ao contrário,
ocorre no possível e se desenvolve por ele mesmo. Goldstein diz que,59

I

o fundamento do movimento abstrato é o corpo, e é
verdade enquanto o corpo no movimento abstrato
não é mais somente o veículo e torna-se o objetivo
do movimento. Entretanto, mudando de função, ele
muda também de modalidade existencial e passa do
atual ao virtual. (apud MERLEAU-PONTY, 1945)

59Ibid, p. 122.
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Para que os movimentos abstratos sejam possíveis,
deverá haver neles, consciência do ponto de partida e do ponto de chegada e
a todo instante, o indivíduo deve ter noção sobre onde seu corpo está
localizado, em que espaço e em que tempo está inserido, ou seja, é preciso
que, a execução dos movimento seja consciente. Isso leva o autor a concluir
que, na ação humana, nunca existem os chamados movimentos
"automáticos" . I
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Mas o movimento do corpo, expresso através do gesto,
defme-se também, por estabelecer uma relação entre o homem e o mundo
sensível, vivido pelo indivíduo através da sua percepção. Portanto, o gesto é
a maneira de ser receptível ao mundo, é a vivência do corpo e de seu mundo
através da sensibilidade. O autor salienta ainda que, mesmo já se tendo
constatado que o gesto pode também transfigurar o corpo, muitos outros se
limitama dizer que ele manifesta uma outra força ligada, principalmente, ao
pensamento ou à alma, não considerando que, 'para poder exprimi-Ios, o
corpo deve ao mesmo tempo, transfigurar o pensamento. O gesto assim
como o movimento e o corpo, é permeado de significações e seus sentidos
não são dados, mas compreendido. A compreensão dos gestos se obtém,
segundo Merleau-Ponty, pela "reciprocidade de minhas intenções e dos
gestos do outro, de meus gestos e das intenções legíveis na conduta do
outro,,60. '
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Finalmente, é preciso retomar a discussão sobre o
trabalho e apresentar a perspectiva do autor. MERLEAU-PONTY (1953),
em lugar de chamar de ação, elegeu o termo hegeliano "trabalho", para
designar "o conjunto de atividades pelas quais o homem transforma a
natureza fisica e vivente"61.Segundo ele, no ato do trabalho humano e da
construção de instrumentos, encontramos uma outra maneira de alcançar os
fms que o instinto persegue. O trabalho não tem significação própria, ele se
estabelece conforme as necessidades e projetos da vida e o sentido do
trabalho humano, é o reconhecimento de uma série de elementos específicos
e visíveispara cada indivíduo e de uma "tomada de posse de um espaço e de
um tempo indefmido". Essa possibilidade de escolher os pontos de vista e os
projetos de vida, permite ao homem criar instrumentos, não apenas para
atender às necessidades atuais e imediatas, mas para um uso virtual ou
futuro e, especialmente, para, a partir daquele instrumento existente,
construiroutro.

Estaríamos tentados de dizer que, depois do corpo
humano, são os objetos de uso criados pelo homem,

6°Ibid, p. 195.
61Maurice MERLEAU-PONTY, in La Estructura de! Comportamiento, p. 229.
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os que compõe o campo da percefção incipiente.
(MERLEAU-PONTY, 1953, p.235)6

No entendimentodo autor, o que defme o homem não é a
sua capacidade de criar uma segunda natureza - econômica, social ou
cultural - além da biológica, mas é a capacidade de superar as estruturas
criadas para, a partir daí, gerar outras. Esse processo constante de criação é
constatado através dos produtos do trabalho humano.

Outro aspecto abordado pelo autor, diz respeito aos
comportamentos privilegiados e não-privilegiados em relação às exigências
e necessidades do trabalho. Os comportamentos privilegiados no trabalho
são aqueles que facilitam e se adaptam melhor a uma ação ou tarefa, que
cada indivíduo tem condições de realizar e, ao mesmo tempo, possibilidade
de encontrar o seu equilíbrio pessoal. Assim, em relação ao trabalho, o
comportamento privilegiado é aquele que consome menos energia, é mais
simples e mais econômico, levando-se em consideração: a tarefa a ser
realizada, o modo operatório, as possibilidades de ação e as "estruturas que
serão as mais simples para ele e privilegiadas nele". Quanto ao
comportamento não privilegiado, ele é definido como um comportamento
dificil ou imperfeito ao indivíduo, aquele que limita as possibilidades de
atuação e de criação do trabalhador frente à tarefa a ser realizada.
Basicamente são aqueles comportamentos que comprometem o equilíbrio
individualna realização de seus projetos e necessidades.63
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O autor salienta também, que alguns conceitos que são
utilizados e associados ao trabalho humano, como oferta e demanda, por
exemplo, não podem ser considerado "forças reais escondidas atrás das
causas especiais", que determinam a realidade em cada fábrica ou o
consumo de cada indivíduo.Para ele, nenhum nome é capaz, concretamente,
de designar os fenômenos sociais ou econômicos, ou seja, esses conceitos
são construções que a ciência assumiu e que buscam estabelecer uma
verdade para essas representações. Além disso, devemos evidenciar que o
indivíduonão dispõe de um corpo somente para atender às necessidades do
meio, que ele não tem, como objetivo único de vida, a realização de tarefas
ligadas ao trabalho, que ele não está somente aberto às situações reais; mas
o indivíduo tem um corpo sensível, desprovido de significações práticas,
com capacidade de comunicação e possibilidade de escolher entre aquilo
que lhe é proposto. Resumindo,

t~li

para possuir meu corpo fora de qualquer tarefa
urgente, para utilizá-Ioconforme minha fantasia, para
descrever no ar um movimento que só é definido por

II
1II

62Ibid.

63Ibid,p. 209-211, grifo do autor.
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uma instrução verbal ou por necessidades morais, é
necessário também que eu destrua a relação natural
do corpo e do círculo e que uma produtividade
humana ocorra através da densidade do ser.
(MERLEAU-PONTY, 1953, p.123)64

2.4. O corpo metastaseado e maquinal

O objetivo deste estudo não é, em princípio, apontar
propostas de superação dos principais problemas vinculados ao corpo,
principalmente no que se refere a sua vinculação ao processo produtivo, o
que seria muito pretensioso, mas fazer uma releitura e uma denúncia da
vinculação corpo-movimento-sociedade moderna-processo produtivo-
Educação Física. Parece, portanto, fundamental analisar algumas
concepções emergentes que também fazem as mesmas críticas em outros
campos do conhecimento.Assim, antes de trabalhar com a questão de como
o corpo é tratado no pensamento, freqüentemente chamado de "pós-
moderno", é fundamental que se analise rapidamente os principais
pressupostos que sustentam essa concepção, tão em voga em nossos dias,
principalmentenos setores acadêmicos. n

Costuma-se denominar de pós-modernidade o
movimento que, a partir da discussão e do questionamento dos princípios e
fundamentosda modernidade, tem se feito presente tanto na filosofia, quanto
na arquitetura, na arte, enfim, praticamente em todos os setores da produção
do conhecimento humano. Na visão de HARVEY (1993), a pós-
modernidade tem, como princípio, a valorização da "heterogeneidade e da
diferenciação como forças libertadoras na redefinição do discurso
cultural".65Basicamente a pós-modernidade trabalha na negação das
metanarrativas, entendidas como análises teóricas dotadas de um caráter de
verdade universal, e, no que se refere à filosofia, ela defende a rejeição do
projeto Iluminista, através da supervalorização da razão e de todos os
projetos de emancipação humana, baseados na tecnologia e na ciência. O
pensamento pós-moderno se baseou muito no ponto de vista de Nietzsche
em se tratando do privilégio da estética acima da ciência, da racionalidade e
da política.
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64MauriceMERLEAU-PONTY, in Fenomenologia da Percepção.
6sDavidHARVEY, in Condição Pós-Moderna. p. 19
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No entendimento sobre "pensamento pós-moderno",
MAFFESOLI (1985)66 caracterizado-o pela "saturação" dos valores da
modernidade, tais como, a fé no futuro, na razão como a única produtora de
idéias legítimas da ciência e da tecnologia. A partir disso, valores como o
imaginário,a paixão, o lúdico, o afetivo e o onírico passaram a assumir uma
importância bem significativa na vida social, principalmente, porque "estes
valores eram restritos a vida privada". Entretanto, segundo o autor, deve-se
evidenciar que esses valores são não-racionais, sem serem considerados
irracionais e ilógicos. Inclusive, o autor coloca que só conseguiremos
entender certos fenômenos, como o poder aglutinador de certos eventos
esportivos, de lazer ou turismo, se começarmos a levar em consideração tais
valores, antes desconsiderados nas análises da realidade social. Ele resume
o seu entendimento a respeito da pós-modernidade, dizendo que a entende
como

"iilr
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aquilo que, de algum modo, permite ligar e religar,
de uma maneira inorgânica, elementos diversos que
constituem a vida social. (MAFFESOLI, 1985, p. 07)

~

Nessa compreensão da pós-modernidade há o
entendimentode que cada um existe "tão somente no e pelo olhar do outro".
A perspectiva defendida pelo autor vai ao encontro do que ele chama de
"heteronomia estrutural", ao contrário da "autonomia" defendida pela
modernidade. A diferenciação é fundamental,pois a autonomia está baseada
na idéia de que "eu sou a minha própria lei"; já a heteronomia defme que a
"minha lei me é dada pelo outro,,67,sem confundira vinculação com o outro,
com as relações de dominação, tão presentes na história da humanidade.
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Outro aspecto, também característico da pós-
modernidade é a consolidação de "diversas formas de hedonismo", que deve
ser vivido e compartilhado com os outros. Seguindo por essa perspectiva, o
autor propõe a ética da estética, no sentido de que as vivências e as
emoções são experimentadas com os outros, em todos os dominios. Para ele,
essa dimensão pode ser comprovada pela efervescência do tátil na vida
social, ou seja, existe hoje, uma necessidade de tocar o outro, de estabelecer
uma relação de comunicação sensível, ITontalmente contrária à cultura da
razão. 68.É fundamental colocar que a ética da estética se contrapõe à moral
política da modernidade.

I

:t

Mas para HARVEY (1993), o pensamento pós-moderno
apresenta problemas sérios de construção e, principalmente, nas

66MichelMAFFESOLI, in A Comunicacão Pós-Moderna como Cultura. p. 06-25
67Ibid,p. 08.
68Ibid,p. 10.
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conseqüências políticas e sociais advindas dos pressupostos que defende.
Ele faz críticas no sentido de estar centrado na valorização do
"fragmentário, do efêmero, do descontínuo, do caótico" e com

sua insistência na impenetrabilidade do outro, sua
concentração antes no texto do que na obra, sua
inclinação pela desconstrução que beira o niilismo,
sua preferência pela estética, em vez da ética, leva as
coisas longe demais. Ele as conduz para além do
ponto em que acaba a política coerente, enquanto a
corrente que busca uma acomodação pacífica com o
mercado o envereda firmemente pelo caminho de
uma cultura empreendimentista que é o marco do
neoconservadorismo reacionário. (HARVEY, 1993,
p. 111)
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As críticas continuam. Outro aspecto do pensamento
pós-moderno, difícil de ser aceito, é quando ele nega as metanarrativas que
analisam os processos político-econômicos, que se tomaram de fato
universais e que por sua intensidade e alcance têm afetado a vida cotidiana
de todas as sociedades.

A retórica do pós-modernismo é perigosa, já que
evita o enfrentamento das realidades da economia
política e das circunstâncias do poder global... Não é
possível descartar a metateoria; os pós-modernistas
apenas a empurram para o subterrâneo, onde ela
continua a funcionar como uma "efetividade agora
inconsciente". (HARVEY, 1993, p. 113)

Contrariamente a essas críticas, MAFFESOLI (1985) diz
que aquilo que caracteriza a estética do sentimento não é uma experiência
individualista, mas uma experiência que tem como essência a sua abertura
para o outro e é fundamentalmente isso que estabelece "um laço estreito
entre a matriz ou aura estética e experiênciaética". 69

,111

No quadro de defesas e críticas, a questão do corpo é
bem peculiar e tem tido um espaço bastante importante de análise. Embora
GUSDORFF (1978) não seja considerado um autor "pós-moderno", ele faz
sérias críticas à visão de corpo assumida pela modemidade. Ele diz que, em
relação ao corpo, o que mudou no homem moderno é a vinculação que ele
mantém com o seu corpo e o lugar que ele ocupou em sua vida. Assim, o
homem moderno "tem um corpo", tomando-o uma realidade autônoma e
dele se distanciando. Estabelecendo uma comparação, o autor diz que, para

69Michel MAFFESOLI, in o Tempo das Tribos, p. 20.
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o homem primitivo, ele é seu corpo, ou seja, o corpo era uma "unidade
vivida", que não estava separada de seu pensamento, era uma existência
única. O indivíduo era seu corpo. Portanto, para o autor, o homem primitivo
não tinha consciência de seu corpo, "ele existe no seu corpo, com seu corpo,
ele existe seu corpo"70.

i~l
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A partir da tradição racional e reflexiva, estabelece-se a
separação entre corpo/alma e o corpo para ser "um outro", um lugar indigno,
um obstáculo à emancipação da alma. Com a consolidação da ciência
moderna, o corpo é dessacralizado e transforma-se num "objeto
epistemológico", um objeto do conhecimento. A conseqüência mais
significativa dessa nova forma de entender o corpo é o seu afastamento da
existência vivida, principalmente, quando se toma um elemento a mais a ser
usado nas experiências das ciências naturais. Reduz-se a análise do corpo às
leis da fisica e da química e ele passa a ser vis!o como uma máquina mais
complexa. O autor denomina essa concepção de "teoria do animal máquina
e do homem máquina".
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GUSDORF (?) diz que, ainda hoje, temos duas visões de
corpo: um "corpo-objeto", instrumento dos especialistas das ciências
naturais e um "corpo-sujeito", que é um corpo vivido, inserido ativamente
no mundo. Com os progressos da medicina, isso fica ainda mais presente,
visto que o corpo é considerado um conjunto de reações químicas e
biológicas, que podem ser livremente manipuladas. O corpo é
constantemente transfigurado, sem o menor respeito pelo seu equilíbrio
natural. A transfiguração também ocorre através da realização das tarefas
ligadas ao trabalho e as atividades vinculadas à manutenção da vida, porque,
com os avanços tecnológicos, essas atividades consomem menos energia, o
que, segundo o autor, pode desencadear uma sobrecarga de energia nervosa,
que pode se tomar patogênica. O autor diz, inclusive, que essa sobrecarga
pode ser a explicação da procura crescente de atividades fisicas, tais como,
as esportivas e de lazer. Assim,
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o corpo, que cessou de ser um instrumento de
trabalho, exige ser liberado de seus excedentes de
energia disponíveis.(GUSDORFF, 1978, p. 134)

I~J

Mas o autor considera essa vinculação à cultura fisica,
como uma "saída" nociva ao corpo, porque mantém a perspectiva do corpo-
objeto, do corpo "neutralizado", ou seja,

esta vontade de reabilitar um corpo
subdesenvolvido pelo gênero da vida reinante é

70GeorgesGUSDORFF, in A Agonia da Nossa Civilização, p. 123.
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inteiramente respeitável. Mas deve-se observar que o
homem cultiva seu próprio corpo, segundo normas
racionais, como cultivaria uma horta de legumes ou
um jardim de flores. (GU8DORFF, 1978, p. 135)
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A crítica segue no sentido de as atividades, como a
ginástica ou as práticas esportivas, terem uma [malidade claramente
compensatória, distante da experiência vivida no cotidiano. No caso do
esporte, isso é agravado pela idealização do "corpo do herói olímpico",
completamente distanciado da realidade do corpo humano. Na opinião do
autor, nas competições isso se agrava, porque a especialização, na área
esportiva, acabou produzindo verdadeiros "monstros, seres anormais",
criados pela tecnologia do treinamento esportivo que privilegia apenas
partes específicas do corpo, gerando este ser que nada se parece com um ser
humano. Assim,

I,il
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o recordista é raramente um homem robusto,
parece notável antes por sua ftagilidade...Os
profissionais do esporte não são, como se poderia
crer, a encarnação da excelência corporal, são flores
de estufa, cujo equilíbrio deve ser conservado ao
abrigo das influências exteriores. (GU8DORFF,
1978, p. 137)
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Concluindo, o autor entende que para o treinamento
esportivo ser positivo, preocupado com o corpo humano, deveria considerar
a coordenação dos músculos, das forças e das aptidões naturais e individuais
do ser humano. Tem-se que retomar a prática de visualizar e de entender o
corpo como um todo, superando a perspectiva que trata o corpo como uma
soma das partes, essência do treinamento esportivo. Deve-se observar
também, que qualquer corpo está inserido em um contexto social e cultural,
que é fundamental em sua estruturação, ou seja, o corpo não é um conjunto
fechado em si mesmo. O autor fala na superação da "desnaturação da
realidade humana"71e a busca da "sabedoria do corpo", que é a capacidade
de manter a "integridade" e a "integralidade" da vida.

I
t'

Outro autor que expressa uma grande preocupação com a
questão do corpo, principalmente no que se refere aos crescentes avanços
tecnológicos tanto no campo da genética, quanto no que se refere aos
avanços "científicos", assumidos pelas atividades esportivas, é Baudrillard.
Segundo ele, primeiramente, o corpo foi um instrumento da alma, depois foi
associado ao sexo e hoje, ele nada mais é do que uma "metáfora de nada", é

7lIbid, p. 140.

.
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uma "metástase", uma máquina, sem simbologia e sem capacidade de
transcendência.

111.

Sendo assim, a sociedade com sua submissão ao
pressupostos da ciência, transcendeu a própria fragmentação do corpo,
porque suas partes e funções não foram apenas vistas de uma forma isolada,
mas foram, no entendimento do autor, "satelitizadas", ou seja, elas não
fazem parte do corpo, elas flutuam em tomo dele sem pertencê-Io. Ele
resume aSSllD,

tudo no ser humano, seu corpo biológico, mental,
muscular, cerebral flutua em tomo dele na forma de
próteses - mecânicas ou informáticas.
(BAUDRlLLARD, 1992, p. 37)72

11.1

II

As ciências biológicas, ao fogalizarem os seus estudos
apenas em uma parte específica do corpo, acabaram decompondo-o,
chegando através da genética micromolecular, a um nível de abstração tão
grande, que dá a impressão de que elas estão falando de qualquer outra
coisa, mas jamais do corpo humano. Para o autor, na visão mecanicista
tradicional, os órgãos dos corpos eram apenas umas "próteses parciais e
diferenciadas",' hoje, as células se tomaram as próteses modernas dos
corpos e todo o processo de decomposição infinitesimal, concretizou uma
profecia existente apenas na imaginaçãodos artistas, ou seja, ela possibilitou
a eternização de um corpo. No dizer do autor,

IVII'
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o ADN é a prótese por excelência, a que vai
possibilitaro prolongamento indefinido do corpo por
ele mesmo. (BAUDRlLLARD, 1992,p. 125)
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Ele segue sua análise, dizendo que a preocupação do
homem sobre seu corpo estar centrada apenas na sua "forma", está
superada, ela era verdadeira até a década dos anos 60 e 70. Hoje, o que
importa é sua "fórmula", sua "virtualidade como terreno de operações" e
assim, o homem que era instrumento para atingir um fun, hoje é uma
máquina em si. E como tal, ele também pode introjetar o "corpo" de outras
máquinas ao seu, num processo de osmose que só pode se dar entre
máquinas.Para o autor, máquinas como vídeo, televisão, computador são

próteses transparentes que estão como integradas
ao corpo até dele fazer parte geneticamente ...Já não
há alienação do homem pelo homem, mas uma
homeostase do homem através da máquina.
(BAUDRlLLARD,1992,p.66)

72JeanBAUDRILLARD, in A Transcendência doMal.

~
~
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Além disso, com a crescente inteligência imputada às
máquinas, o corpo foi artificializado, tomou-se meio-máquina e, cada vez
mais, dependente destas máquinas inteligentes, meio-humanas. O autor diz
que a sociedade contemporânea condenou os corpos a uma "estupidez
artificial" e o corpo humano está, a cada dia que passa, mais à mercê de uma
progressão tecnológica irreversível.

Especificamente em relação às atividades fisicas e de
lazer, o autor esclarece que o que se busca hoje não é mais a saúde do corpo
através das atividades da cultura fisica, não há mais a preocupação de usar a
função compensatória das atividades fisicas. O que se busca é um "brilho
efêmero e publicitário do corpo", transformando o caráter performático na
preocupação fundamental das atividades corporais. Isso foi transferido para
muitas das atividades do homem em seu cotid.iano; há uma espécie de
"esportivização" das ações humanas, ou seja, o caráter de performance do
esporte está presente, segundo o autor, nos negócios, no sexo e na política.
Porém é preciso notar que o modelo de esporte adotado por essas atividades
humanas é o esporte denominado de "rendimento", de alto nível, com
exigências performáticas desumanas.

li!
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Com relação a prática das atividades fisicas e esportivas,
o autor faz sérias críticas principalmente às conseqüentes desfigurações
ocasionadas ao corpo por essas atividades. Ele diz que não se trata mais de
correr, andar, lançar, mas de pôr em ação uma máquina, numa realidade
totalmente artificial,

I1I

II~
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1I1

o corpo do esportista torna-se plataforma de
lançamento e satélite, é regulado por um
microcomputador interno em termos de cálculo (e já
não por uma vontade que regula seu esforço em
termos de superação). (BAUDRILLARD, 1992, p.
56)
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Quanto ao jogging, o autor diz que essa ação não pode
mais ser considerada uma atividade de correr, mas é "fazer o corpo correr",
onde o corpo é esgotado, onde a dor e a exaustão provocadas,
correspondem a uma "desmaterialização" de si mesmo. Para ele, se
analisarmos a prática do jogging, ele funciona mais ou menos assim:
primeiro, se faz o corpo correr, depois deixa-se o corpo correr, porque essa
atividade se toma automatizada, como se o homem estivesse ausente, como
se só o corpo corresse, como uma "máquina sonâmbula e celibatária". Na
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sua concepção, não existe explicação para esse modo de correr que tem a
fmalidade de exercitar o ato de correr, indefInidamente73.

Resumindo o pensamento do autor sobre o corpo na
sociedade contemporânea, pode ser apresentado como, 1I

corpo silencioso, mental, já molecular (e não mais
espetacular), corpo metabolizado diretamente, sem
intermédio do ato ou do olhar, como imanente, sem
alteridade, sem encenação, sem transcendência,
corpo fadado aos metabolismos implosivos dos
fluxos cerebrais, endócrinos, corpo sensorial mas não
sensível,porque conectado apenas sobre os terminais
internos e não sobre objetos de percepção... corpo
homogêneo já, neste estádio de plasticidade tátil, de
maleabilidade mental, de psicotropismo de todo o
tipo, próximo da manipulação nuclear e genética, isto
é, da perda absoluta da imagem, corpos sem
representação possível, nem para os outros, nem para
si mesmos, corpos enucleados de seu ser e de seu
sentido pela transfiguração numa fórmula genética ou
por movença bioquímica: corpos definitivamente
afastados da ressurreição. (BAUDRILLARD, 1992,
p. 128)
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Retomando MAFFESOLI (1985), o autor diz que o culto
ao corpo na sociedade atual, é a demonstração mais contundente da ética da
estética. Para ele, esse culto têm uma característica específIca, que é uma
construção não só individual, mas feita "sob o olhar do outro e para que ele
possa ser olhado pelo outro". Além disso, o autor acha necessário voltar a
atenção ao desenvolvimento e à multiplicação das "medicinas paralelas" e
as diversas terapias de grupo, visto que, essas ideologias sincretistas estão
atenuando a dicotomia corpo/alma.
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73Ibid, p. 55.
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CAPÍTULO III: O Trabalho, o Corpo e a Educação Física

3.1. A Perspectiva do Trabalho reproduzida na
Educação Física

~
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Para poder estabelecer a relação entre a perspectiva do
mundo do trabalho e os princípios assumidos pela Educação Física, será
necessário estabelecer algumas subdivisões, que ~têma finalidade de facilitar
a compreensão desta relação. No primeiro momento, verificar-se-á como a
lógica e a organização das instituições do trabalho tornaram-se um
importante referencial para a definição das atividades ligadas à Educação
Física. Em segundo lugar, serão analisados os valores que permeiam a
Educação Física e que estão intimimamente ligados àqueles defendidos e
assumidos pela sociedade moderna, fortemente vinculados ao trabalho. No
terceiro momento, buscar-se-ão as bases teóricas que sustentam tanto o
mundo do trabalho quanto as diferentes práticas corporais desenvolvidas
pela Educação Física. Por último, será analisado o que se poderia chamar de
"contra-valores" do trabalho, que nada mais são, do aquelas perspectivas
existentes na Educação Física, que têm uma função de resistência a este
modelo imposto pela sociedade moderna, científica e absolutamente
produtiva.

"
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III
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3.1.1. A lógica e a organização das instituições do trabalho
presentes na Educação Física

II

II
li

I
I

A sociedade moderna, ao adotar o mundo do trabalho,
como mito fundador, junto com a ciência e a tecnologia, carregou consigo
também estas características para as atividades vinculadas à Educação
Física e ao Lazer, ou seja, as atividades da Educação Física, do esporte e do
lazer carregam consigo as mesmas características básicas da sociedade
moderna e da modernidade, pois estão vinculadas ao desenvolvimento
sempre crescente da produtividade, centradas na perspectiva científica e
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tecnológica, ao aumento constante nas conquistas da natureza e a
pennanente criação de necessidades socialmente construídas.

Os principais pressupostos do mundo do trabalho, tais
como, a instrumentalização do mundo, a confiança incontestável na
produtividade, a valorização das categorias "meio" e "fIm" e a redução de
toda atividade humana ao princípio da utilidade, tiveram fundamental
importância na organização e consolidação da Educação Física. Isso pode
ser compreendido quando analisamos as origens, principalmente, escolares
da Educação Física, que, historicamente, estiveramvinculadas à qualifIcação
da mão-de-obra e a fonnação do trabalhador coletivo. Isso foi defendido por
VIGARELLO (apud NOGUEIRA, 1990)1,quando ele diz que,

11.1
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no começo do século, a ginástica já trazia consigo
disposições decisivas. A seriação dos seus exercícios
revelava uma nova visão, não só do movimento, mas
também do trabalho, à qual parecia estar alheio o
pragmatismo industrial. Agora os deslocamentos
fragmentam-se segundo uma perspectiva teórica
preocupada com a análise e fragmentação mecânica,
impondo um recesseamento das intervenções
musculares e das orientações articulares. Agora, por
fim, atualiza-se uma organização dos espaços e dos
tempos que distribui distâncias geometrizadas e
seqüências calculadas. (VIGARELLO, apud
NOGUEIRA, 1990, p.168)
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Além da preparação da mão-de-obra, a Educação Física
foi vista como um instrumento bastante efIcaz de prevenção e compensação
dos danos à saúde, causados pelas tarefas do trabalho. Isso era fundamental
no início do processo de industrialização, principalmente, porque, nesse
período, a força de trabalho infantil era muito usada. A escola, através da
Educação Física, era o espaço privilegiado de recuperação das anomalias
desenvolvidas pelas novas tarefas industriais.

1'11
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Ainda com objetivo de atender às novas necessidades da
sociedade industrial, a Educação Física também foi vista como um meio
privilegiado de consolidação de um "projeto maior de higienização da
sociedade"2. Como naquele período, a sociedade era assolada por um
número bastante grande de doenças e pestes, que, certamente, comprometia
a mão-de-obra industrial, a Educação Física passou a ser vista como um
espaço para impor um processo de alteração dos hábitos de higiene, que
deveria iniciar pelos estudantes e chegar às famílias dos trabalhadores.

IYer Maria Alice NOGUEIRA, Educação. Saber. Produção em Marx e Engels, 1990.

2Yer Carmen SOARES, in Educação Física: raÍzes européias e Brasil. p. 63.
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I1Segundo SOARES (1994), todas as escolas que influenciaram a Educação
Física no Brasil tinham objetivos semelhantes, principalmente, no que se
refere:

II~I
I

1°) à regeneração da raça, comprometida pelas doenças.
e o grande número de mortalidade;

2°) à promoção da saúde, sem comprometer a
organização social que estava sendo implantada, em face do processo de
industrialização que se buscava;

3°) ao desenvolvimento da vontade, da coragem e da
força, bastante necessário à defesa da pátria e ao trabalho na indústria; e

4°) ao desenvolvimento da moral, numa clara
"intervenção nas tradições e costumes dos povos". 3

I
lil

lilll
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Ainda com relação ao mundo do trabalho, pode-se
estabelecer uma clara ligação entre a análise f~jta por Hannah Arendt, que
considera o labor, o trabalho e a ação como as principais atividades que
definem a condição humana, e a Educação Física.

I~

Nessa perspectiva, a autora denomina de labor todas
aquelas atividades que visam ao atendimento dos diferentes processos
biológicos do. corpo humano ou às necessidades de sobrevivência do
homem. Assim, podemos relacionar o labor a todas aquelas atividades
fisicas e de lazer utilitárias e que têm por objetivo maior, a compensação de
todas as anomalias surgidas pelo tipo de vida assumida pelo homem
moderno. Dadas as condições e exigências do trabalho, algumas atividades
ligadas à Educação Física e ao lazer tomaram-se uma necessidade vital, até
mesmo fisiológica, sem as quais, as condições mínimas de sobrevivência e
de existência do indivíduo no processo produtivo, ficariam comprometidas.
Um exemplo disso são as atividades que estão sendo organizadas dentro da
Educação Física, que pretendem, por exemplo, diminuiros efeitos das LERs
(lesões de esforços repetitivos) e das doenças psíquicas e psicossomáticas
desencadeadas pelo sempre crescente ritmo de trabalho, imposto pela
produção industrial.

II1
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Assim como o labor, essas atividades não produzem
resultados concretos, mas tentam dar sustentação à própria vida e se
enquadram bem ao conceito dado por Marx à atividade do labor, como
sendo de "consumo produtivo".O objetivo destas atividades fisicas e de
lazer, consideradas compensatórias e utilitárias, nada mais é do que manter
o sistemaprodutivo funcionando.

3Ibid, p. 65.
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Outra semelhança entre os dois tipos de atividades é no
que se refere à eternidade na sua execução, ou seja, o labor e as atividades
compensatórias são intermináveis e muitas vezes, têm de acompanhar o
indivíduo até o fmal de sua existência. Temos, pois, que considerar que, na
maiorias das vezes, as anomalias posturais, orgânicas e psíquicas advindas
do trabalho, têm efeitos permanentes na vida do trabalhador.
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No que diz respeito ao trabalho, Hannah Arendt defme-o
como atividades que não têm por objetivo o atendimento às necessidades
orgânicas do homem e sim na produção de um "mundo artificial", de uma
construção de elementos que não fazem parte da natureza humana. Nessa
perspectiva, as atividades fisicas que desejam a melhoria da performance
corporal e os esportes, principalmenteo chamado de "alto-nível", podem ser
identificadas como uma atividade de trabalho. Tal relação se dá porque
essas atividades não visam a atender às necessidade naturais do homem,
sejam elas estéticas, emocionais ou orgârucas, pois são artificiais,
descoladas da realidade humana e têm como única fmalidade, a melhoria do
rendimento corporal, pautado pela exploração do corpo e não o rendimento
que estabeleçe melhores condições de vida para os indivíduos e a sociedade.

'",'

111

11,11

Nesse sentido, o esporte moderno pode ser considerado a
expressão mais acentuada de produção do artificialismo. Sem contar
inclusive, que o esporte se transformou, em muitos casos, em uma profissão.
Neste sentido, SANTIN (1990t, diz que

vemos o esporte transformado em verdadeiro
trabalho assalariado. Ser jogador, hoje, é ser
trabalhador. O trabalho do jogador tem a mesma
ótica de trabalho do trabalhador. Desta forma, o jogo
vestiu um brinquedo com a roupagem do trabalho. A
ludicidade deste jogo acabou. E jogar acabou sendo
uma maneira de trabalhar... o jogo em busca
exclusivamente da vitória, mais se parece com
trabalho produtivo, do que com brinquedo.
(S~~, 1990,p.26-27)

No que se refere especificamente, ao relacionamento
com a natureza, o trabalho entende-a como o local privilegiado onde são
produzidos os materiais que serão adaptados pela atividade do trabalho. Ele
não convive com a natureza, ele a modifica, a transforma. O esporte, neste
sentido, estabelece uma relação bastante semelhante, pois ele apreende dois
elementos básicos da natureza, o tempo e o espaço, e busca vencê-Ios,
transcendê-Ios.

4VerSilvino SANTIN, Educacão Física: outros caminhos, p. 24-27.

. ------
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o que está emjogo são duas maneiras diferentes de
se ver o corpo: num caso, corpo que é simples meio
e que é treinado para se transformar num instrumento
de luta contra o tempo e contra o espaço. Uma
corrida é luta contra o tempo. Já um salto é luta
contra o espaço. Num outro, é o corpo reconciliado
com o espaço e o tempo, e que não deseja vencê-los
mas apenas usufruí-Ios.Quem não está em paz com o
tempo e o espaço não pode dormir bem...(ALVES,
1989,p.42i

III

Além disso, o recorde esportivopode ser usado como um
bom exemplo da futilidade da produção esportiva, pois ele representa
apenas o rompimento dos limites humanos, na sua luta contra a natureza e
que, em nenhum momento, favorece a melhoria da qualidade de vida do
homem.

ill
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Outra semelhança que pode ser estabelecida entre as
atividades que buscam a performance corporal, o esporte moderno e o
trabalho é quando vemos que o processo de artificialismo da natureza do
homem foi radicalizado de uma forma sobre-humana, principalmente, após
os últimos avanços tecnológicos e científicos. Assim, o atleta transforma-se
num produto de um receituário científico, que passa pela manipulação
alimentar, metabólica, hormonal e sexual, que com os avanços nos sistemas
de controle e de medição, alcançou níveis nunca antes sonhados.

III

11.1
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Retomando a caracterização feita por Hannah Arendt, a
respeito das modernas concepções do trabalho e seu relacionamento com as
atividades da Educação Física, elas podem ser assim resumidas:

1°) ser um meio para se atingir um fim superior. No
esporte e nas atividades fisicas que pretendem o aumento do rendimento
corporal, o corpo, o movimento e o gesto humanos são utilizados para
atingir um fim que está fora do corpo, do movimento e do gesto. Na maioria
das vezes, são objetivos de consumo e de um padrão de corporeidade
instituído por uma construção social, econômica, política, ideológica e
religiosa;

2°) ser um ato de moldar, onde uma substância é
transformado em outra estrutura superior. Isso se refere mais
especificamente à transformação que é feita em relação ao corpo dos
indivíduos que praticam atividades, que com o objetivo dé torná-los "super-

5Ver Rubem ALVES, in O Corpo e as Palavras, na obra Conversando sobre o corpo, organizada por
Heloisa BRUHNS.
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homens", deforma-os, fragiliza-os, toma-os uma espécie de "extra-
terrestres"., :~~

3°) ser uma atividade prazerosa. No esporte, assim como
no trabalho, isso pode acontecer desde que sejam respeitados princípios
básicos como, criatividade, livre expressão do indivíduo, quando as relações
do homem com a natureza são pautadas pela convivência respeitosa e não
de dominação;

4°) é a confirmação da luta do homem contra a
natureza, ou seja, o domínio do espaço e do tempo, muitas vezes, é o único
objetivo da atividade fisica, principalmente no que se refere ao esporte,
estendendo-se inclusive, à natureza do próprio homem.
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Além disso, todos os fms esportivos tendem a ser de
curta duração, a se transformarem em meios para outros fins e a serem
julgados em termos de adequação e utilidade_.Portanto, o esporte e as
atividades que buscam apenas a melhoria do rendimento corporal, também
acabaram se metamorfoseando em "reificações do trabalho" onde eles têm
uma previsibilidade, em termos de começo e fim, ou seja, o atleta pode
estabelecer alguma previsão de quando ele entrará no processo competitivo
(ou produtivo) e quando ele não terá mais rentabilidade para continuar nele.
O esporte e o trabalho utilizam a força e as energias humanas até o momento
em que elas começam a esgotar-se, depois elas serão substituídas por outros
indivíduos com melhores condições. Assim, o processo produtivo e o
esporte permanecem, sendo substituídos os atores sociais ou esportivos.
Entretanto, precisa-se ressaltar que existe uma pequena diferença quanto a
isto, pois no esporte, o período de utilização das forças humanas é bem
menor do que o tempo utilizado no trabalho, isto é, a "vida útil" do atleta é
bem menor do que a do trabalhador.
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Uma outra possibilidade de se entender este
relacionamento direto entre o mundo do trabalho e os pressupostos da
Educação Física, do esporte e do lazer, é recorrer a alguns conceitos
apresentados por Marx, que visam definir os papéis sociais e individuais na
sociedade capitalista.

Um dos conceitos apresentados por Marx para
caracterizar a sociedade capitalista é o que se refere à divisão do trabalho.
Para ele, a mais importante divisão do trabalho se deu cOl~a separação entre
trabalho manual e intelectual.Esse tipo de divisão está bastante presente, em
quase, todas as atividades da Educação Física, muito especialmente, no
esporte moderno, pois como foi dito anteriormente, o esporte ao unir-se ao
racionalismo, subdividiu as suas funções esportivas, estabelecendo tarefas
específicas a cada um dos participantes do processo. Nas equipes

.
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esportivas, assim como na empresa, foi criado um "setor", que tem a função
de pensar a organização do processo, outro com a fmalidade de pensar como
o processo será administrado, outro que fiscalizará o perfeito andamento e
por último, aqueles que executarão o que foi detalhadamente planejado e
pensado. Assim, muitas vezes, são eliminados quaisquer componentes
intelectuais da ação do atleta ou do aluno que executa uma atividade
esportiva, reduzindo-os a meros executantes de uma série de movimentos
mais ou menos automatizados.

IIIIII
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Com a análise, fragmentação e decomposição do
processo de "trabalho" esportivo em suas partes mais simples, as
habilidades individuais têm a possibilidade de serem captadas por aqueles
que pensam, organizam, administram e controlam o processo, para melhorar
o rendimento esportivo individual e principalmente, coletivo. Esse tipo de
divisão do trabalho pode ser comparada com o que Marx chama divisão
manufatureira do trabalho, porque: .-

1°) ela ocorre dentro de um grupo ou de um coletivo
esportivo específico;

2°) principalmente nos desportos coletivos, os atletas
isoladamente, não "produzem" nada;

3°) o processo de concepção da ação esportiva está
concentrado num único setor, podendo ou não ser exercido por uma única
pessoa;

111'1
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4°) o andamento e funcionamento da ação esportiva são
estabelecido apriori, por esse setor;

5°) em função disso, a relação entre os que executam e
àqueles que concebem a atividade esportiva é caracterizada pelo
despotismo.

-

Ir

~I

A divisão social do trabalho pode ser identificada com a
organização que aglutina as diversas modalidades esportivas e as suas
diferentes entidades representativas. Assim, essas diferentes subdivisões dos
esportes coletivos e individuais possuem as mesmas características da
organização e fragmentação social do trabalho, até mesmo sua divisão
hierárquica, defmida em termos de sua inserção social e da obtenção de
melhores rendimentos fmanceiros. As outras características que os tomam
correlatos são as seguintes:

1°) desenvolvem-se no conjunto da sociedade;
2°) são produções que se caracterizam por serem

unidades independentes e com certa autonomia entre si;
3°) fraccionam a execução e a concepção entre diferentes

grupos sociais, independentes entre si;

í,
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4°) os resultados obtidos por cada grupo é estabelecido a
posteriori, a partir da aceitação que cada projeto de atividade esportiva
alcança no mercado e conforme o nível de fmanciamento obtido. Isso
permitirá uma melhor organização do referido desporto e inclusive,
possibilitará a utilização de conhecimentos científicos de ponta, na área do
treinamento esportivo. Assim, o seu maior envolvimento com os princípios
"científicos", também estabelece uma maior importância e a
"respeitabilidade" daquela atividade física ou esportiva;

5°) como as organizações esportivas são independentes
entre si e como sobre elas só existe a autoridade do mercado, o seu regime,
na concepção marxista, é a anarquia.

III~

iU11
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No que se refere à organização" empresarial" das
diferentes modalidades esportivas, ao assumirem os mesmos pressupostos,
da divisãosocialdo trabalho,tomaram-seestas modalidadescada vez mais
"universais", como um sistema de "necessidades" sociais, que reduzem
gradativamente a possibilidade de intervenção dos indivíduos, sejam eles
atletas ou não. A discussão e a possibilidade de se intervir no processo de
organização esportiva hoje, tomaram-se inacessíveis,principalmente àqueles
para os quais o esporte teria algum sentido. Além disso, quando essas
organizações estabeleceram como um dos seus objetivos principais, a
obtenção de lucros fmanceiros, elas reforçaram a concepção de que as leis
econômicas são "leis naturais", inquestionáveis e incontroláveis pelo
homem.

lal,

lI,
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A transferência da organização das grandes industrias às
atividades corporais, principalmente no que se refere aos clubes esportivos,
não seria tão problemática se não tivesse havido a transferência destes
princípios ao atleta e às equipes esportivas. Hoje, profissionais da Educação
Física, atletas e crianças (vistas apenas como futuras- atletas), nada mais são
do que operários de "chão-de-fábrica", que deverão estar sempre
preocupados com o atendimento aos interesses do clube, que deixou de
oferecer atividades de entretenimento e lazer para seus associados, para
tomar-se uma empresa que tem grandes possibilidades de obter lucro. Como
o esporte, praticado fora dos clubes, segue o modelo clubístico, esta
concepção também é transferida as "outras" formas de esporte, se é que elas
existem.

Centrando a análise na atuação de uma equipe de um
esporte coletivo qualquer, pode-se perceber, inclusive, a mesma organização
empresarial.Nela existe idêntica fragmentaçãonas tarefas de concepção, de
controle, de organização e de execução. Existem aquelas tarefas
hierarquicamente superiores e outras que são apenas de sustentação do
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sistema. Além disso, cada indivíduo que participa do processo, tem uma
tarefa específica, bem definida e que deve ser bem executada para que o
sistema alcance um ótimo rendimento.

Outra característica típica da organização do trabalho
capitalista apontada por Marx e que também pode ser encontrada no esporte
é a especialização esportiva (ou seria profissional?). O alto nível de
especialização, encontrado tanto nos esportes coletivos quanto nos
individuais, além de estabelecer diferenciação entre os indivíduos, é
desumanizante, pois, durante a realização de uma atividade esportiva, o
atleta não é visto como um indivíduo, mas apenas como uma função. Além
disso, dentro "dela", normalmente, o atleta atua isoladamente, e só
estabelece relações e comunicação com os outros, nos momentos em que o
objetivo final da atividade esportiva, assim o exige.

No que se refere especiamente ao lazer, considerado
uma construção típica da sociedade moderna, passou a designar o conjunto
de atividades que são realizadas durante o tempo livre, principalmente, pelo
trabalhador. Para ZANLORENZI (1991), na moderna organização
capitalista, "o tempo livre foi encapsulado numa atividade chamada 'lazer',
que nas sociedades modernas, tem sido cada vez mais instrumentalizado
para a produtividade"6.No seu entendimento,

J

;il

não há espaço vital para o sonho, para o mágico,
para o ócio, para uma relação lúdica e prazerosa com
o mundo, a não ser em espaços de tempo reservados
exclusivamentea esse fim: os finaisde semana, férias,
feriados, aposentadoria, que passamos a vida a
esperar mas que acabam sendo vivenciados como um
tempo sempre referido ao trabalho. (ZANLORENZI,
1991, p. 265)

3.1.2. Educação Física e Trabalho: mesmos princípios e valores

Além da organização do trabalho, a Educação Física, o
esporte e o Iazer também reproduzem princípios e valores típicos do mundo
do trabalho, destacados a seguir.

I

I ~

Uma das características mais contundentes da sociedade
moderna é o individualismo. Neste sentido, a Educação Física, o Lazer e o

6EliseteZANLORENZI, in Português -"Será Que dá tempo?", Revista Brasileira de Ciências do Esporte,
v. 12, n. 1,2 e 3.
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Esporte, como produções específicas deste período histórico não ficaram de
fora da construção social. No entendimentode CARMO (1988), a Educação
Física, historicamente, vem sofrendo influência daquelas concepções que
"reduziam o social ao indivíduo, colocando-o assim em uma espetacular
posição de submissão e alienação, face aos problemas gerais da
sociedade".7Em princípio, a religião é que tinha tomado para si essa tarefa;
na sociedade moderna, a perspectiva do trabalho assumiu a missão de
submissão e redução do indivíduo. Especificamente, no que se refere ao
Esporte, ele é que desenvolveu de forma mais contundente esta
característica, pois mesmo, nas atividades esportivas coletivas, há
valorização do individualismo, supressão das identidades individuais,
principalmente quando o objetivo é a obtenção daqueles rendimentos que
são considerados eficazes e necessários às performances esportivas.

[I
I~

I~

A racionalidade das técnica~ e organizações esportivas,
de lazer e das atividades corporais acabaram diluindo as necessidades e as
aspirações individuais, em função de um melhor rendimento esportivo,
econômico e no atendimento às "necessidades" socialmente construídas.
Neste sentido, as atividades realizadas coletivamente passam a ser
supervalorizadas e o indivíduo, enquanto cidadão, com identidade própria, é
desconsiderado.

Ilii

Nas atividades esportivas, por exemplo, a questão do
indivíduo é bastante interessante, principalmente no que se refere a seguinte
situação: ao mesmo tempo em que a sociedade e o esporte valorizam as
performances individuais, tendo a "necessidade" de construir heróis
esportivos, que representem todos os sonhos e desejos, muitas vezes, no seu
desempenho esportivo, o indivíduo precisa sufocar a sua indentidade
individual em função dos interesses coletivos. O grande problema que se
apresenta no momento, é que o esporte adquiriu uma organização tão forte e
comprometidacom os sistemas fmanceiro, econômico e político que é dificil
se pensar uma outra forma de atividade esportiva que rompa com a suposta
contradição.Assim, a retórica em relação ao esporte é a seguinte:

é preciso transformá-Io. Esta opinião é expressa na
ignorância da evolução histórica do esporte, que vem
a par com desenvolvimento da sociedade capitalista,
individualista e competitiva... Tentar transformar o
esporte moderno tal qual ele se apresenta e é aceito
em todo o mundo é verdadeiramente uma aventura
quixotesca. (BETTI, apud OLIVEIRA, 1988, p. 43)8

I1I

7VerApolônio A. do CARMO, in Educação Física e Esporte no 30Grau, na obra organizada por
Solange PASSOS, Educacão Física e Esporte na Universidade, p. 105-124.
8VerJosé Guilmar Mariz de OLIVEIRA, in Educação Física e Esporte no Ensino Superior, na obra
organizada por Solange PASSOS, Educacão Fisica e Esportes na Universidade, p. 35-50.
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Outra característica da modemidade que pode ser
identificadanas atividades fisicas, de lazer e esportivas é aquela pertinente à
supervalorização dos princípios ligados ao quantificável, em detrimento da
qualidade. A Educação Física, ao se vincular aos princípios da ciência
moderna, restringiu as atividades que valorizavam a criatividade, o belo e
pleno desenvolvimento corporal.

11'
I

m

1111/

No treinamento esportivo e nas atividades que buscam
apenas a melhoria do rendimento corporal, é construída uma idéia de que se
houver um aumento na quantidade de sessões de treinamento, haverá
conseqüentemente uma melhora na qualidade do rendimento e das
performances corporais e esportivas. Como se houvesse uma relação
simplesmente linear, entre quantidade e qualidade dos movimento e das
performances corporais, sem levar em consi,deração as condições e as
diferenças individuais, tanto orgânicas como culturais.

'li

li!!

Além disso, com a supremacia da visão quantificável no
mundo, todas aquelas expressões, possibilidades, desejos e pessoas
vinculadas à Educação Física, ao Lazer e ao Esporte foram manipuladas e
objetivadas para atender aos princípios quantitativos da ciência moderna. As
conseqüências foram:

1°) a desconsideração das propriedades estéticas e éticas
das atividades fisicas e de lazer;

2°) a destruição do prazer, da felicidade na prática das
atividades fisicas e da harmonia corporal;

3°) a fixação única pelo prazer do resultado, ou seja, o
que justifica a prática é a possibilidade da glória, do pódium, o primeiro
lugar e a vitória.

O pragmatismo e o funcionalismo, características bem
específicas da civilização industrial moderna, também podem ser
encontrados nas atividades fisicas e de lazer. Através do pragmatism,
entende-se a realidade como um conjunto de problemas concretos e
objetivos que precisam ser resolvidos, de preferência por meio de
procedimentos científicos. Na Educação Física, ele se manifesta muito
fortemente através, por exemplo, da visão utilitarista que muitos
profissionais estabelecem para as atividades fisicas e de lazer que são
organizadas, inclusive para criança. Assim, são propostos jogos e
brinquedos, com objetivo de auxiliar na aprendizagem, na alfabetização,
corrompendo o principal alvo do jogo e do brinquedo, que é ser jogado e
brincado, simplesmente, sem nenhum outro objetivo imediato ou utilitário.
Quando o brinquedo e o jogo são utilizados com fmalidades que vão além

,.I'
I
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de sua originalidade, SANTIN (1988) diz que eles deixam de ser
comportamentos "aleatórios e espontâneos", para se tomarem "um
comportamento orientado única e exclusivamente para um objetivo bem
defrnido,,9.A brincadeira transforma-se, então, em um comportamento que
poderia ser chamado de trabalho. Para ele

11

,ii!1

-

/.

o monopólio da racionalidade, num primeiro
momento, eliminou a brincadeira das atividades
sérias do homem. Depois, com o passar do tempo,
resolveu absorver a brincadeira dando-lhe a seriedade
das organizações do trabalho. (SANTIN, 1988 , p.
69)

'111
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Além disso, devemos considerar que se estabelecermos
outros objetivos para essas duas atividades que não lhes sejam inerentes,
elas deixarão de ser jogo e de ser brincadeira. Por isso, o autor ainda
salienta que, com o advento da sociedade industrial, produtiva e competente,
o brinquedo tomou-se uma atividade restrita às crianças, quando lhes é
possível brincar, principalmente, porque o "adulto racional", na maioria das
vezes, limita-lhes a criatividade na brincadeira. Para ele, "o artefato
industrial que chamamos de brinquedo não passa de um utensílio para
treinar as crianças na vida adulta".10

I

I

IJI

Isto se dá também em relação ao lazer que deixou de ser
um direito do ser humano, para se tomar uma atividade estratégicamente
planejada cuja a finalidade é compensar as energias gastas, depois de horas
e horas de trabalho. Nesta visão pragmática do lazer, o ócio e a preguiça
transformaram-se numa heresia, pois "não fazer nada" também não "produz
nada" e ainda pode conduzir a "péssimos" hábitos. Para ALVES (1989)11,

numa sociedade toda ela voltada para a competição
e a produção, é certo que o fazer nada deve ser
banido do rol das virtudes a ser cultivadas. Ele não é
bom para a economia. O brinquedo, a alegria da
travessia ... Porque parece que, nos catecismosda
educação fisica, tais como aparecem nas celebrações
Olimpicas, a travessia não vale nada, só vale mesmo
a chegada. O prazer não na ação. O que vale,
mesmo, é quando se chega ao pódium. (ALVES,
1989, p. 41)

9Ver Silvino SANTIN, in Educação Física e Esporte no 3° grau: Perspectivas Filosóficas e
Antropológicas,na obraorganizadapor SolangePASSaS, EducaçãoFísicae Esportena Universidade,
p.67.
10 , in EducaçãoFísica:OutrosCaminhos,p. 27
llRubemALVES,in O Corpoe asPalavras,na obraConversandosobreo Corpo,p. 17-42.
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Quanto ao esporte, isso é ainda mais nítido, pois a sua
organização moderna, bastante identificada com a estrutura empresarial,
tornou-o essenciahnente pragmático.

1I

,
11

o funcionalismo, como uma decorrência natural do
pragmatismo, influenciou a Educação Física de forma marcante. Como foi
visto no primeiro capítulo, o funcionalismo entende o mundo e a realidade
como um sistema bem definido onde todos os atores e ações sociais devem
se preocupar em manter o sistema funcionando. Especificamente, no que se
refere ao lazer, ele assumiu vários enfoques, a maioria deles considerados,
bastante funcionalistas. No entendimento de PACHECO (1991), as
abordagens que considera "funcionalistas" de lazer, por estarem vinculadas
a uma frnalidadebem defrnidae determinada, são quatro:

1°) a romântica, marcada pela nostalgia; o lazer é
entendido como um veículo de volta ao passado;

2°) a moralista, em que o lazér tem a função de manter a
ordem e a segurança, através de atividades "cuidadosamente" planejadas;

3°) a compensatória, na qual o lazer é visto como o
espaço privilegiado, onde é possível realizar as atividades criativas,
impossibilitadas durante o processo de produção;

4°) a utilitarista, onde o lazer funciona como "repositor"
das forças gastas durante o processo de trabalho e como espaço para o
"desenvolvimento pessoal e social, escondendo os conflitos sociais" .12

I~
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Quando o lazer é considerado a partir de uma dessas
perspectivas, segundo o autor, ele deixa de ser "um espaço privilegiado para
criação e recriação de identidades individuaise coletivas".

~I'

111,

No esporte isso também está presente. Os esportes
coletivos, por exemplo, são vistos como um organismo, onde cada uma das
suas partes têm papéis definidos, onde cada um tem uma tarefa definida,
onde comportamentos que escapam do esquema são imediatamente
rechaçados, pois certamente, comprometerão o funcionamento perfeito do
sistema ou organismo.

\11

III,

Por outro lado, pensando sobre a inclusão da Educação
Física na escola, certamente se percebe que ela também está permeada pelo
funcionalismo, pois seu objetivo foi criar uma disciplina e uma ordem,
claramente construídas na submissão do corpo, e que tiveram como
frnalidade a consolidação, bem clara, de um tipo de construção social e
política. A Educação Física na escola tinha a função de, através dos

12VerReinaldo PACHECO, in O Lazer nas Empresas: onde está o trabalhador? na Revista Brasileira de
Ciência do Esporte, v. 12, n. 1,2 e3.
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exercícios físicos, adquirir um corpo saudável, ágil e disciplinado, exigido
pela sociedade capitalista. Esse tipo de preocupação era procedente porque
o que estava em jogo era o fortalecimento de uma sociedade capitalista,
estava estruturada na necessidade de uma força de trabalho hábil e
disciplinada. Num Coletivo de Autores, que produziu a obra Metodologia
do Ensino da Educação Física, eles dizem que a Educação Física, a partir
do momento que assumiu esta função dentro da escola, garantiu um espaço
de respeito e consideração perante as outras áreas do ensino. A Educação
Física na escola

II1

1[111

iíll

I

começou a ser vista como importante instrumento
de aprimoramento fisico dos indivíduos que,
"fortalecidos" pelo exercício fisico, que em si gera
saúde, estariam aptos para contribuir com a grandeza
da indústria nascente, dos exércitos, assim como a
prosperidade da. pátria. (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p.52)

"I:

!IIr
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Assim, respeitando o princípio básico do funcionalismo,
a imaginação criativa na Educação Física, no lazer e no esporte, só tem
espaço se puderem ser capitalizada, no sentido de aparentemente, modificar
as coisas, mantendo o sistema vigente funcionando e não possibilitando o
estabelecimento de uma nova organização social.

!III

1110

A sociedade moderna tem se caracterizado pela
desrespeito àquelas atividades que exigem liberdade e legitimam atitudes
repressivas e destrutivas da integridade humana. Assim, dentro das práticas
corporais, as várias formas de atividades físicas, de lazer e esportivas, não
garantem a liberdade de escolha, nem na sua prática. No que se refere às
possibilidades de escolhas entre as diferentes práticas de atividades físicas,
sabe-se que a liberdade é ilusória, pois elas são permeadas por uma série de
controles sociais, bem definidos, e normalmente, estão vinculadas às leis de
mercado.

j"l

II11

Além disso, nas práticas corporais, são pertinentes as
análises que dizem ser a maioria das necessidades são socialmente criadas,
segundo uma série de interesses de setores bem determinados da sociedade
moderna. Ou seja, muitas vezes, se constrói uma série de desejos,
indicações e anomalias com o objetivo de tomar "necessário" e até
fundamental, a prática de alguma atividade fisica, esportiva ou de lazer.
Normalmente, a criação dessa "necessidade" é feita através da ação bem
planejada, principalmente, nos meios de comunicação de massa e que
normalmente,não usam mensagens diretas, mas formas sutís e subliminares
de comunicação.
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Deve-se considerar também, que a criação de algumas
necessidades vinculadas às atividades fisicas, esportivas e de lazer, muitas
vezes, visam a compensar as conseqüências negativas do processo
produtivo, que, normalmente, não é explicitado de forma clara, pois do
contrário haveria a possibilidade de se começar a discutir o próprio processo
e seu sistema de sustentação.

!,..

'Ii

l

III

i~lIj

:i~11,,!li ,

Ili

Uma outra questão que merece ser analisada é que, como
há um leque bastante grande de possibilidades de práticas fisicas e de lazer à
disposição do homem moderno, existe também, uma espécie de
transitoriedade entre um tipo de atividade hegemônica e outra, conforme os
diferentes momentos históricos, ou seja, o "modismo" também está presente
nessas atividades. Como nas leis de mercado, característica da modernidade,
a efemeridade e transitoriedade, estão diretamen,!evinculadas à manutenção
do equilíbrio de certas áreas da produção, principalmente aquelas ligadas à
produção de material esportivo, aos interesses de empresas da construção
dos espaços esportivos e de lazer e às companhias de turismo de todo o
mundo.

I
'11
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Uma outra denúncia à modernidade, feita no início do
trabalho, é a que se refere à aceitabilidade da algumas espécies de
"escravidões ", que segundo MARCUSE (s/d), é uma "escravidão-
entorpecedora", desumana e muitas vezes exaustiva. Nas práticas fisicas,
vinculadas à saúde e principalmente, à construção e consolidação de um
corpo socialmente aceito, o indivíduo estabelece uma relação absolutamente
escravizadora com o movimento e com seu corpo, capaz de sentir-se
culpado quando não pratica determinada atividade ou quando não consegue
determinado rendimento. É o próprio homem se auto-escravizando em nome
de um modelo de corpo e de performance fisica. Desnecessário dizer que
prazer, felicidade e harmonia são características que, nem de perto, fazem
parte deste tipo de atividade.

Se tomarmos o conceito de Perroux, citado por
MARCUSE (s/d), que diz que a escravidão ocorre quando o indivíduo é
"transformado em um mero instrumento e pela redução do homem a
condição de coisa", esta aceitabilidade das "escravidões" fica mais
solidificada. Nas atividades fisicas, esportivas e de lazer, os objetivos são
direcionados à obtenção de rendimento e da performance; o corpo, meio de
comunicaçãoe de definição do ser humano no mundo vivido, é transformado
em objeto ou coisa e a atividade fisica, um simples método, cientificamente
construído, que tem a [rnalidade de melhorar o rendimento desta máquina
denominada "corpo". Isso é ainda mais evidente na coisificação e
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instrumentalização do corpo do atleta, principahnente, no que se refere aos
esportes de alto rendimento, que se vai tratar, mais aprofundadamente, na
segunda parte deste capítulo.

I~I

i~

Ainda sobre o esporte de alto rendimento, uma outra
característica advinda da ciência, da tecnologia e da racionalidade, é o
estabelecimento de uma prática caracterizada pelo domínio da natureza pelo
homem, principahnente no que se refere ao mecanismo de tempo e espaço.
A relação homem-tempo-espaço, no esporte, é pautada não pelo
atendimento às necessidades básicas de sobrevivência ou de usufruir e
conviver com a natureza, mas pela prática de subjugá-Ia, domesticá-Ia, de
transcender os limites por ela impostos. Assim, o atleta se sente com
poderes de ultrapassar os limites do espaço e do tempo, como se isso o
tomasse sobre-humano, superior aos demais, diferente dos indivíduos
comuns, com alguma identidade própria.

111

Quanto à alienação, elemento típico da teoria marxista,
também pode ser detectada no sistema esportivo mundial, que se caracteriza
pelo "falseamento" da realidade e que se apresenta como uma representação
social da realidade. Esse processo, enquanto representação, serve de
sustentação a uma ideologia correspondente e é o resultado de relações
historicamente construídas. Assim como o trabalho, as realizações do
esporte moderno foram coisificadas, objetivadas e os indivíduos que
participam direta ou indiretamente do processo esportivo, foram
"desrealizados ,,13.Através de tal desrealização, o desportista não vivencia
mais a sua humanidade, mas vive uma "vida de atleta", substituindo a
condição de humanidade do indivíduo. O próprio esporte, perdeu a sua
razão de ser, sua ludicidade, sua possibilidade de ser construção simbólica.
Assim,

I

esta sistematização e regulamentação cada vez
maior do esporte implica a perda de uma parte das
características lúdicas mais puras... O espírito
profissional não é mais o espírito lúdico, pois lhe
falta a espontaneidade, a despreocupação. Isto afeta
também os amadores que começam a so.&erde um
complexo de inferioridade.Uns e outros vão levando
o esporte cada vez mais para longe da esfera lúdica
propriamente dita, a ponto de transformá-Io numa
coisa sui generis, que nem é jogo nem é seriedade.
(HUIZINGA, 1938, p. 219)14

13VerMariano ENGUITA, in Trabalho, Escola e Ideologia, p. 141.
14Johan HUIZINGA, in Homo Ludens.
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Dentro dos quatro aspectos percorridos por ENGUITA
(1993), para caracterizar a teoria marxista do trabalho alienado, podemos
estabelecer algumas correlações bastante interessantes com a Educação
Física, o esporte e o lazer:

1°) a alienação do indivíduo relativa ao produto de sua
ação esportiva. Ela existe a partir do momento em que o indivíduo que
compete e o próprio esporte são objetivados, tomados "coisas" e,
principalmente, quando a atividade esportiva toma-se trabalho ou meio de
subsistência;

1111

IIII

:1

I11I2°) alienação durante a própria atividade esportiva. Neste
sentido, seu processo se inicia quando o indivíduo vê poucas ou nenhuma
possibilidade de interferência criativa durante a execução da atividade; ele
se vê à mercê de uma organização construída,normalmente,por pessoas que
são estranhas ao processo, que não estão vivenciando a atividade esportiva.
Assim, deve existir uma ou mais pessoas que deverão" organizar o
processo", que para exercer tal tarefa precisam ficar fora da atividade
esportiva, distanciado-se do fenômeno. Dentro desta concepção, o técnico
esportivo, por exemplo, deveria ficar de fora da ação esportiva, para ter
"condições" de coordenar e resolver os problemas que possam surgir;

3°) alienação do seu próprio corpo, principalmente
quando o indivíduo se sente incapaz de realizar-se através das atividades
executadas por seu corpo e que, na maioria das vezes, são tarefas
mecânicas, quase automáticas;

4°) alienação referente ao outro visto que, ao não ver
sentido na sua própria ação corporal, ele será incapaz de estabelecer
qualquer comunicação simbólica com os seus companheiros. Quando ela
acontece, são relações estritamente funcionais.

1111

III

1111.
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Assim como no trabalho alienado, no esporte, o
indivíduo contrói e se reconstrói constantemente, não apenas como
mercadoria, produto da atividade e do treinamento esportivo, mas como
indivíduo socialmente determinado, reproduzindo a própria alienação. Neste
sentido é que se dá, também, a auto-alienação desportiva, que é o processo
em que os indivíduos são rebaixados à condição de mercadoria, além de
serem julgados pelo desempenho de sua produção esportiva. Esta auto-
alienação acontece porque o próprio atleta "mercadoriza" seu corpo,
inclusive, negociando-o e colocando-o à disposição do mercado esportivo.
Ele mesmo se define como mercadoria, sendo que sua luta está centrada,
sempre, na busca de um aumento do valor de uso e de troca de seu próprio
corpo. O mercado de consumo do atleta esportivo, inclusive, cumpre as
mesmas condições que Marx aponta como fundamentais para que haja a
comercializaçãoda "força de trabalho", ou seja:

II~i'1I

I
111,
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1°) o atleta, a ser vendido como mercadoria, precisa ser

proprietário de sua própria força de trabalho e necessita dispor juridicamente
dela;

ri

2°) é preciso que o atleta venda o uso de seu corpo como
algo diferente de si mesmo, de sua pessoa, "cedendo-se em usufruto", sem
renunciar a sua propriedade;

I~'

o esporte moderno, assim como a alienação, tomou-se
um termo oposto à unidade do homem com a natureza e com outros homens.
Como conseqüência desse processo, há o comprometimento do livre e
completo desenvolvimento do indivíduo, a sufocação e absorção de todas as
necessidades individuais e coletivas, que não estão a serviço da melhoria do
rendimento esportivo. Mas, além disso, o esporte, assim como está
estruturado, compromete as relações sociais, transformando-as em coisas,
processo que Marx denominoude reificação.

:I,

Ao mesmo tempo, esse mesmo processo de transmutação
das relações sociais, imposto pela moderna organização e gerenciamentodo
esporte, desenvolve também o processo contrário da reificação, ou seja, o
fetichismo, onde as coisas e os objetos se apresentam como sujeitos do
processo. Assim, a performance corporal, a glória olímpica e o alto
rendimento tomam-se fetiches esportivos, que justificam qualquer ação
humana no campo esportivo e da competição.

'!!I

r!1
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3.1.3. Bases Teóricas que Estruturaram tanto o Trabalho quanto a
Educação Física

~t
,

lil]Deve-se considerar que, para a consolidação da
sociedade moderna e do mundo do trabalho, a Educação Física, o esporte e
o lazer, contaram com aliados muito importantes - a ciência e a tecnologia -
que lhes deram sustentação teórica e instrumental para as suas estruturações.
Assim, a verdade científica e o suporte tecnológico possibilitaram ao homem
sua interferência sobre os fenômenos, capacitando-os para produzir.

II~

11;

Como foi dito no primeiro capítulo, a ciência moderna
teve como fonte de inspiração e sustentação a análise iluministada realidade
e da condição humana. Assim, a Educação Física, o esporte e o lazer, como
produtos da sociedade e da ciência moderna, também buscaram princípios
do Iluminismopara se estruturarem,visto que, em todas as suas tendências e
concepções, higienista, eugenista, pedagogicista ou tecnicista, tiveram como
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perspectivas o racionalismo e o mecanicismo científico. Neste sentido,
acreditava-se na necessidade de dominar e intervir na natureza e nos

poderes teóricos e práticos da razão.

III'!,

~'I

o positivismo, também, está muito presente na Educação
Física, pois, ainda hoje, ela busca o rigor científico com o objetivo de
regular e disciplinar a realidade, para que o agir corporal seja pensado numa
lógica pré-determinada, respeitando um certo ordenamento que, em
princípio será definido cientificamente.As produções de conhecimento e de
análise da realidade na Educação Física, estiveram, por muito tempo,
pautadas exclusivamente, pela concepção de que a única verdade legítima,
seria aquela obtida através de metodologias rigidamente construídas e se o
fenômeno fosse apreendido por meio de instrumentos fidedignos de
medição. Assim, a realidade não é mais aquilo que se apresentava aos olhos
do indivíduo, mas aquilo que afetava e era captado pelos instrumentos.

~I

1'11
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Além disso, os estudos na área da Educação Física, dos
esportes e do lazer ainda continuam a buscar descrições claras, universais e
que "possam ser repetidas em série", principalmente, no que diz respeito às
relações corporais do homem com a natureza, com ele mesmo e com os
outros. Seguindo essa visão, os saberes advindos da sensibilidade e da
convivência do indivíduo com o mundo foram desconsiderados e as
propriedades estéticas e éticas da realidade humana eliminadas. O homem
ainda continua sendo visto, apenas, na perspectiva da química e da fisica
tradicional.

A Educação Física, seja aquela estruturada no
interior da instituição escolar, seja aquela que se
estrutura fora dela, será a expressão de uma visão
biologizada e naturalizada da sociedade dos
indivíduos. Ela incorporará e veiculará a idéia da
hierarquia, da ordem, da disciplina, da fixidez, do
esforço individual, ...constituir-se-á em valioso
instrumento de disciplinarização da vontade, de
adequação e reorganização de gestos e atitudes
necessários à manutenção da ordem. (SOARES,
1994, p.20)15

111,
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Outro princípio fundamental que sustentou toda a
produção científica e pedagógica da Educação Física, do esporte e do lazer
é o da causalidade, que estabelece a necessidade de conhecermos a causa
dos fenômenos ou fatos, pois ela é luminará a intervenção científica na
realidade. Assim, o mundo das atividades fisicas e de lazer foi construído na

11
II

ISCarmemSOARES, in Educacão Física: Raízes européias e Brasil.
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perspectiva da relação de causa e efeito, que possibilitaria um saber
científico racional, universal e, absolutamente,neutro.

A Educação Física, seguindo os princípios da ciência
moderna, exclui de sua realidade o diferente, o "singular", o "não-
reprodutível", a incerteza, o imprevisível. Com isso, ela eliminou também a
criatividade e a convivência com o não-controlável.Ela continua a pensar o
mundo como um sistema. Assim como a ciência, a percepção artificial da
realidade levou a Educação Física e, principalmente, o esporte e o lazer a
conviverem com problemas éticos e morais cada vez mais críticos, sem
terem a capacidade de propor qualquer solução, como por exemplo, a
manipulação indiscriminada dos corpos humanos, principalmente, quando o
objetivo é a melhoria do rendimento fisico.Neste sentido,

II

~,
~il

o princípio éticq. não se coloca como uma
obrigação de rendimento esportivo, mas como um
compromisso com a maneira de viver a vida. O
rendimento 'esportivo somente será eticamente
aceitável quando ele for um reforço e
aperfeiçoamento e não um esgotamento do
organismo. Para simplificar, a eticidade exige que o
rendimento esportivo esteja a serviço do organismo e
não inversamente como acontece." (SANTIN, 1994.
p. 53)16

I~I,

II

o autor, na citação, refere-se ao rendimento esportivo,
estendendo sua análise a todas as atividades fisicas ede lazer que se
sustentam na perspectiva de "utilização" e "esgotamento" do corpo, desde
as realizadas nos clubes esportivo até aquelas que ocorrem no cotidiano da
escola, incluindo os "festivos" eventos de lazer.

Além disso, um dos outros desvios cometidos pela
Educação Física ao vincular-se aos princípios da ciência moderna, foi ter
simplificadotodas as possibilidades de expressão corporal e de movimento,
reduzindo-as a leis biomecânicas simplistas, universais e que não
representam a totalidade do universo humano. Ao reduzir o corpo a
entidades biológicas ou a uma composição fisico-química,a Educação Física
buscava isolá-Io de seu meio para melhor entendê-Io. Entretanto, isso é
impossível, embora esse procedimento atendesse a objetividade científica
tão requerida. Assim ela não reflete a realidade, mas estabelece projeções e
construções humanas sobre o mundo e suas possibilidades corporais.
Desconsidera, com isso, o sujeito que busca o conhecimento, o corpo do

16VerSilvino SANTIN, in Educacão Física: da alegria do lúdico à opressa do rendimento. Além disso,
sobre a questão da ética na Educação Física é importante ver a obra do mesmo autor, intitulada
Educacão Física: ética. estética e saúde. editada pela EST, em 1995.
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indivíduo, o homem que procura o saber e suas relações com os outros e
com a cultura onde eles estão inseridos e com a qual eles têm uma relação
de sujeitos ativos. i!I'

No entendimento de GONÇALVES (1994), a Educação
Física ainda mantém uma prática onde predomina

I
!I

visões antropológicas fragmentárias, que não
captam o homem em sua unidade e em sua relação
dialética com o mundo. (GONÇALVES, 1994, p.
135)17

Ir:G'

Neste sentido, a autora diz que as concepções
antropológico-filosóficas que, ainda hoje, orientam a Educação Física, são a
visão dualista de homem e a que o concebe desvinculado da sociedade.

i"
1,11

O saber da Educação Física, do esporte e do lazer, ao
estabelecer uma relação mecanicista, reducionista e linear com a realidade,
acabou dando uma grande importância à técnica que, para muitos, deixou de
ser acessória, para tomar-se fundamental não só no processo produtivo
como também na relação do homem com o mundo. A racionalidade
tecnológica fez com que a Educação Física, o esporte e o lazer se tomassem
veículos privilegiados de dominação corporal, político e cultural.

,I
I

~
Como se não bastasse, com a adoção desta concepção de

ciência e da técnica, a Educação Física viu-se envolvida em uma outra
conseqüência negativa dos pressupostos positivistas, que é a inutilidade
prática e a descontextualização do conhecimentoproduzido. Para BRACHT
(1992),

'"

li

III11

a comunidade acadêmica, que se propunha a
produzir conhecimento "científico" na área da Cultura
corporaVmovimento ...é , via de regra, inútil para a
prática pedagógica ...e não enfrenta a questão do
sentido da prática. (BRACHT, 1992, p. 39)18
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É preciso ponderar, também, que a Educação Física
vinculou-se à ciência moderna como a única forma de legitimar-se, enquanto
um campo privilegiado de produção do conhecimento. Tal prática não foi
específica da Educação Física, mas permeou, praticamente, todas as áreas
do saber humano. Assim, a Educação Física, enquanto produção do
conhecimento científico - visto que, a divisão e a ftagmentação é outra

IIIJ

17VerMaria Augusta Salin GONÇALVES, in Sentir. Pensar. Agir -Corooreidade e educacão.
18ValterBRACHT, in Educacão Física e Aprendizagem Social.
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prática da ciência moderna - acabou chamando para si a responsabilidade de
analisar, decompor e estabelecer leis para tudo aquilo que se referisse ao
corpo, ao movimento e à gestualidade humana, para além de áreas do
conhecimento já consolidadas como a medicina e a fisioterapia.

3.1.4. Os contra-valores do trabalho
.'.
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Para se pensar numa outra perspectiva de Educação
Física, esporte e lazer, descolada dos princípios e valores do mundo do
trabalho, talvez seja necessária a retomada do conceito de ação, apontado
por Hannah Arendt. Segundo a autora, a ação é toda atividade humana que
tem a capacidade de revelar a personalidade e, 'por estar fortemente ligada à
política, é a única capaz de estabelecer condições para a construção
histórica.

il

Respeitando esses princípios, na Educação Física
podemos encontrar aquelas atividades corporais que buscam o pleno
desenvolvimentohumano, a valorização do estético, da criatividade humana
e o respeito à relação com a natureza. Essas atividades são idênticas às
tratadas até aqui. O esporte, as atividades de lazer, a dança, o jogo, o
brinquedo e a ginástica são conteúdos típicos da Educação Física, mas que
se diferenciampela finalidadepelos quais são praticados.

111

II

A primeira semelhança que se pode estabeler entre o
conceito de ação de Arendt e essas atividades corporais, que não estão
vinculadas ao sistema produtivo, é que elas existem entre os homens
viventes. Não acontecem entre corpos despersonalizados, como no esporte
moderno, mas entre indivíduos com sensibilidade, com identidade
consciente e com poder de intervir na realidade. Essas atividades, definidas
como ação, são capazes de personalizar, de criar identidades individuais e
sociais. O indivíduo tem a possibilidade de ser criativo, de expor-se com
liberdade e autonomia. São atividades que dão ao homem a condição de
habitante e vivente do mundo e, como tal, sujeito e construtor da história.

I,

li

As atividades corporais, enquanto ação, têm, como
princípio, o respeito à corporeidade humana, uma vez que o corpo não é
esgotado e explorado no sentido de atingir determinada performance, mas
tem, como objetivo principal, o prazer de vivenciar a relação que pode ser
estabelecida entre o indivíduo, o espaço, o tempo, os outros indivíduos, os

li
.
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objetos e a natureza, principalmente, porque a maior preocupação não é com
o rendimento corporal. Outra condição básica desse tipo de atividade fisica
é a pluralidade pois, embora todos sejam homens, ninguém é exatamente
igual, em qualquer espaço geográfico ou em qualquer tempo. Ou seja, ao
mesmo tempo que essas atividades corporais têm presente a "igualdade" -
estabelecida pela condição de serem todos seres humanos, pertencentes a
uma mesma espécie, condição fundamental que lhes possibilita interagir -
elas consideram as diferenças individuais. Como diz MORAES (1995), é
"com palavras e atos que nos inserimos no mundo" e a ação humana se
concretiza na relação direta entre o mundo e a interação entre os diferentes
corpos e sujeitos.

U
11

1
1

:
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Esse tipo de atividade, também, se caracteriza por não
ser definida por uma necessidade imediata, como é o caso das atividades
fisicas utilitárias e compensatórias, nem regida pela eficácia e o rendimento
das atividades semelhantes ao trabalho, como o esporte moderno, mas como
a ação humana, ela pode ser estimulada, jamais condicionada por algum
sistema. São atividades que permitem tomar iniciativas, produzir ações,
sobretudo, comunitárias, que são condições fundamentais para a satisfação
dos interesses individuais e coletivos.

II
II

II

Outra característica, apontada por ARENDT (1983),
encontrada naquelas atividades fisicas e de lazer, que visam o pleno
desenvolvimento humano é que, como elas não podem acontecer no
isolamento individual, tomam-se mecanismos privilegiados capazes de
estabelecer relações entre os indivíduos e entre estes e a natureza. Além
disso, as características básicas e específicas da ação, como a
imprevisibilidade e a irreversibilidade dos resultados, o anonimato dos
autores e a imutabilidadedo processo, são claramenteencontradas neste tipo
de atividade corporal. Inclusive, em função de tais características estas
atividades não são muito estimuladas na sociedade moderna, acrescentando
que elas são ações", que não produzem bens quantificáveis, que não
participam ativamente do processo de melhoria da produtividade humana ou
não estimulam o consumo, são, pois improdutivas. Resumindo, não
atendem, objetivamente, às finalidades do setor produtivo.

I

i,
,I

Em virtude disso, a Educação Física não está tendo
condições de construir um espaço onde esse tipo de atividade possa ser
desenvolvida. Esta dificuldade se dá, principalmente,pela vinculação direta
que a sociedade, a educação e, conseqüentemente, a Educação Física
mantém com os interesses do sistema produtivo e, também, a falta de uma
construção teórica que estruture novas possibilidades de se pensar a
Educação Física e a corporeidade humana.
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Ressalta-se, também, que ao vincular-se à organização e
aos princípios do sistema produtivo e da ciência moderna, a Educação Física
distanciou-se da realidade do mundo vivido e defrontou-se com uma prática
que é impossível de ser realizada. Em conseqüência disso, desencadeou-se
um processo que, por diferentes aspectos, pode ser considerado positivo,
pois possibilitou a que muitos profissionais, vinculados direta ou
indiretamente, à Educação Física, chegarem a conclusão de que o indivíduo
não pode ficar sujeito às leis universalizantes da ciência moderna, que o
corpo não pode ser analisado numa perspectiva exclusivamente biológica e
natural e que a corporeidade, o movimento e a gestualidade humana não
podem ser fragmentados, dissecados e nem considerados apenas como
veículos para o sistema produtivo e científico. Assim, conceitos como
brinquedo, jogo, ética, estética e ludicidade voltam a ser discutidos dentro
da Educação Física, como uma forma de '~,concertode rota", o que
historicamente vem sendo construído dentro desta área do conhecimento,
principalmente,porque

::~
Ii

na medida em que o humano está sendo ameaçado
pela racionalidade científica e tecnológica, as
perspectivas do lúdico podem tornar-se uma tábua de
salvação. (SANTIN, 1990, p. 25)19

3.2. A Corporeidade do Trabalho Reproduzida
na Educação Física

Para que se possa analisar, mais especificamente, como a
vinculação Educação Física-Trabalho desenvolve uma série de
conseqüências à corporeidade humana, é fundamental que, primeiramente,
se enfoque as diferentes compreensões de corpo que, historicamente, a
Educação Física vem assumindo. No segundo momento, far-se-á uma
análise de como se dá a relação corpo-movimento-tempona perspectiva da
Educação Física e de como esta relação é absolutamente semelhante a
adotada pelo sistema produtivo moderno. A seguir, será discutido como a
disciplina do corpo e o movimento são assumidos por todas aquelas
atividades vinculadas à Educação Física em função, principalmente, dos
valores do rendimento e da produtividade. No quarto momento, buscar-se-á
esclarecer as principais conseqüências e efeitos ao corpo humano, advindos

'I
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19SilvinoSANTIN, in Educação Física: outros caminhos.
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da vinculação da Educação Física com o Trabalho. Finalmente, serão
salientados os aspectos positivos que podem ser encontrados nesta
vinculação.

1111'

3.2.1. Diferentes maneiras de olhar o corpo humano

A sociedade moderna, a Educação e, consequentemente,
a Educação Física sempre olharam o corpo humano como máquina, como
somatório de partes ("corpo esquartejado" de Foucault) ou como matéria-
prima. EnfIm, a Educação Física e todas as atividades a ela vinculadas, em
nenhum momento, trabalharam com a perspectiva de considerar a
corporeidade humana como expressão simbólica. Normalmente, o corpo
visto como um sistema biológico, fisico-químiço ou mecânico, que deverá
ter seu funcionamento sempre e sempre aperfeiçoado, principalmente, em
termos de rendimento.

II1

Os estudiosos da Educação Física, na maioria da vezes,
não tiveram a preocupação de olhar o corpo a partir de seu significado, de
sua capacidade de reproduzir e construir cultura, de possuir diferenças
individuais - que são estabelecidas socialmente - embora possuam
semelhanças biológicas universais, típicas da espécie humana. Isto foi
constatado por Daolio, quando, no seus estudos, ele analisou o entendimento
que os professores de Educação Física tinham a respeito do corpo. Para ele:

quando os professores definem o corpo, é possível
perceber a idéia de matéria-prima que tem de ser
lapidada, cuidada, preservada, alimentada, para ser
conservada em bom estado. Assim, há a necessidade
de preparar esse corpo saudável para a vida em
sociedade. Nessa transformação do corpo matéria-
prima em corpo social, é possível perceber a idéia de

máquina eficiente, que não pode parar, que tem ~ue
funcionar com perfeição. (DAOLIO, 1995, p. 84i

Caso a Educação Física considerasse o corpo como
elemento expressivo da cultura na qual ele está inserido, aqueles que
estudam e praticam o esporte, a ginástica, a dança e as outras atividades,
não se preocupariam em estabelecer os "melhores" e "piores" corpos para
aquela modalidade, pois não haveria corpos mais ou menos hábeis e sim
corpos que se expressam diferentemente.

20JocimarDAOLIO, in Da Cultura do Corpo.
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Porém isso não acontece. O que está presente, hoje, na
nossa sociedade, é uma imposição de um modelo universal de corpo, que
deve ter habilidade, ser útil, sobretudo, ao sistema e ser visto como um
somatório de elementos, que permitem uma intervenção isolada em cada
uma de suas partes, principalmente por especialistas científicos, que em
princípio, são aqueles que sabem o que é melhor para cada corpo, entre os
quais o professor de Educação Física e os técnicos esportivos. Por outro
lado, é estabelecida uma série de diferenciações corporais que tem por
objetivo, inclusive, a definição do papel social que o indivíduo exerce
naquele grupo. Ou seja, ao mesmo tempo em que o corpo expressa as
diferenças culturais e sociais dos indivíduos, o papel que determinado
indivíduo assume na sociedade, também interfere no uso que o indivíduo
faz de seu corpo.

111:1
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Essa situação fica muito" clara, particularmente se
analisarmos o tipo de atividade fisica, esportiva e de lazer praticada pelos
indivíduos nas diferentes funções sociais que eles assumem na sociedade.
Isto já foi anteriormente mencionado, quando Boltanski diz que, nas
"classes superiores", onde as atividades profissionais exercidas não exigem
um desgaste fisico maior, as atividades esportivas, por exemplo, têm
objetivos mais lúdicos, enquanto nas "classes inferiores", mais
compensatórios, principalmente pelo excessivo desgaste fisico e psíquico
exigido pelo processo produtivo. Especificamente, ele considera que isto
representa uma completa inversão em relação aos usos que são feitos dos
corpos do homem produtivo, principalmente, porque as atividades esportivas
e de lazer praticadas pelas classes populares, não se diferenciam da
atividade profissional, tanto no que se refere ao uso de seu corpo quanto ao
que diz respeito aos tipos de regras de organização e disciplinarização de
suasvontadese necessidades. '

Ilill:
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Porém, temos que considerar que, com a atual
organização do trabalho e com os avanços tecnológicos, as tarefas
profissionais não têm exigido uma ação corporal tão desgastante. Assim, a
preocupação dos responsáveis pelo processo produtivo tem se deslocado do
treinamento do corpo para o trabalho e se centrado no treinamento da
inteligência. O controle corporal do trabalhador tem que ser garantido
através do treinamento do corpo para as atividades fisicas, esportivas ede
lazer, pois, com o taylorismo, a tarefa de controle do corpo humano foi
assumida, prioritariamente, pelo próprio processo produtivo, através de sua
organização. Com a centralidade das preocupações sendo transferidas para o
produto do movimento humano, a tarefa de controle da gestualidade e da
motricidade humana está sendo transferida para outras instituições, tais
como, os meios de comunicação de massa e as atividades da Educação

lU:
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Física. É o processo produtivo "terceirizando" a sua tarefa de treinamento,
controle e repressão do corpo do trabalhador, para o esporte e para as
atividades de lazer. Isso explicaria, também, a crescente importância que
estas atividades estão assumindo hoje, na nossa sociedade.

o sistema produtivo e econômico, portanto, continua
defInindo as ações corporais que lhes são úteis, trocando os protagonistas
deste processo, mas persistindo no entendimento de que a racionalização e a
efIciência não podem existir sem a repressão do corpo. As atividades
vinculadas à Educação Física passam a ser um dos principais elementos
daquilo que Foucault chama de "tecnologia política do corpo", isto é, a
Educação Física faz parte daqueles mecanismos de controle fisico-corporais
que podem ser exercidos de forma direta ou sútil, mas que de toda a forma,
são estrategicamente calculados e organizados.

li,"

A Educação Física, o esporte e o lazer também podem
ser considerados como um dos elementos que compõe o que Foucault chama
de "corpo político", ou seja, são atividades que servem de consolidação das
relações de poder que atuam sobre o corpo dos homens, tomando-os objetos
de saber. Ao mesmo tempo, a Educação Física e suas atividades correlatas,
podem não utilizar diretamente os instrumentos de poder, mas servem como
um excelente exercício de "naturalização" das relações de poder sobre o
corpo humano, o que é muito útil ao sistema produtivo. .

li'

111

Também a Biomecânica e a Biometria servem como um
instrumento fundamental de esquadrinhamento minucioso e detalhado do
corpo e do movimento humano e, fundamentalmente, buscam a melhoria
tanto do rendimento esportivo, quanto na atividade profIssional. Um
exemplo destas ações, na área do rendimento profIssional,.são os estudos de
Gilberth que visavam à pesquisa e à classifIcação dos movimentos básicos
do corpo, para qualquer tipo de trabalho, pois, para ele, "no estudo do
movimento e do tempo, os gestos elementares são encarados como as pedras
angulares de toda a atividade do trabalho"21.Neste aspecto, principalmente,
no esporte, essas duas áreas do conhecimento têm alcançado grandes
avanços no que se refere a estudar cada detalhe do movimento do atleta na
sua ação esportiva, com o objetivo de alcançar o gesto mais econômico em
termos de gasto de energia e que não comprometa, negativamente, a disputa
do homem com o espaço e o tempo. Quando essa descoberta acontece, ela é
universalizadaa todos os atletas e praticantes daquela modalidade esportiva,
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21VerHarry BRAVERNAN, in Trabalho e Capital Monopolista, p. 152-156. Neste aspecto, uma questão
importante de ser salientada é a que se relaciona aos therbligs, que são uma série de sistemas de dados
padronizados por Gilberth, referentes aos movimentos e ações corporais durante o processo de trabalho,
que foram elaborados por muitas empresas ou órgãos de pesquisa, que é um exemplo definitivo do
controle mecânico do "mínimo detalhe", assumido pelo sistema produtivo.
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como se fosse criado o melhor molde para produzir os mais hábeis corpos,
na linha de produção em massa da Educação Física.

Assim, o agir corporal, esportivo ou recreativo,
primeiramente, é decomposto e parcializado em elementos para que, num
segundo momento, sejam definidas: a posição que cada corpo deve ocupar,
a ação a ser exercida, a direção e a amplitude que cada membro e
articulação devem assumir. Também, devam ser defmidas a duração, a
ordem e a cadência de cada gesto, para, ao fmal, construir um ritmo coletivo
e obrigatório, imposto por uma série de estudiosos que, na maioria vezes,
estão baseados em concepções artificiais por estarem longe da realidade
vivenciada pelo indivíduo. Portanto, esses estudos e ações nada mais são do
que uma forma de ajustar o corpo aos imperativos temporais e espaciais de
rendimento, muito próximos aos exercidos no sistema fabril.
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Por outro lado, a Educação Física continua a considerar o
corpo como um objeto capaz de ser manipulado e condicionado por
diferentes freqüências de estimulação e pelo exercício. Tornado um objeto, a
relação que o corpo estabelece com o espaço e com o tempo, por exemplo,
limita-se apenas, a ocupar um lugar e estar dentro de um tempo. Se a
Educação Física concebesse o corpo como um objeto sensível, como aquele
capaz de frequentar e dar significação ao mundo, não se diferenciaria do
espaço e do tempo, pois ele constrói e, no mesmo processo, é influenciado
pelo espaço e pelo tempo. O corpo, por ser sensível, é o lugar onde os
acontecimentos são experimentados e, portanto, incapaz de ser objetivado.

Entretanto, com a perspectiva cientificista da Educação
Física, ela acabou decompondo o corpo e estabelecendo certa autonomia
para cada um dos seus membros. Assim, dependendo da modalidade
esportiva ou da atividade fisica, é dada maior importância a uma ou outra
parte do corpo, ou seja, ele passa a ser hipertrofiado em alguns órgãos e
desconsiderados em outros. A Educação Física transfigura o corpo humano,
construindo verdadeiros monstros. Além disso, continua-se a considerar que
o saber construído pelo indivíduo é localizado e que o corpo permanece a
ser conduzido por um pensamento que, normalmente, é produzido no
cérebro. Respeitando os princípios da ciência moderna, que estabelecem
várias funções no corpo do homem, existe o lugar do pensamento, do
sensível, do sexo, enfim, tudo está localizado.
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3.2.2. Corpo-movimento a partir da Educação Física "produtiva"

No processo de compartimentalização e segmentação de
análise do corpo humano, a ciência moderna e, por via de conseqüência, a
Educação Física, foram capazes de separar gesto e movimento corporal que
passaram a ser vistos como entidades isoladas. Isso levou a que se
estabelecessem correlações, por exemplo, entre um gesto esportivo
específico e a atitude global do corpo do indivíduo, de seus companheiros,
de seus adversários e, inclusive, em relação aos objetos que fazem parte de
uma experiência esportiva. A política do detalhamento estabeleceu regras
para correlações entre gesto-corpo, gesto-corpo do outro, gesto-objeto e, a
partir daí, foram definidos as ordens e os espaços em que cada uma destas
combinações deveriam ser utilizadas, sempre assumindo o princípio da
eficácia, da eficiência e da economia.

C'est surtout au niveau des gestes que s'opere Ia
technicisation accélerée qu'il devient de plus en plus
difficile de suivre. Comme dit encore Ellu/: "Les
macrunes que nous utilisions supposent de plus en
plus de gestes parfaits ... Le geste doit approcherde
Ia perfection au :fur et à mesure que les macrunes,
elles, approchent et augmentent en nombre. Nos
gestes n'ont plus le droit d'exprimer notre personne
... notre vitesse rend abstrait le mouvement e ne
supporte plus les gestes imparfaits, parce
qu'humains". Avec le développement des forces
productives les techniques du corps évoluent,... Mais
aujourd'hui tout le corps est enserré dans um réseau
complet de techniques (BROHM, 1976, p. 122i2

I
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Neste sentido, a Educação Física também trabalha na
perspectiva de considerar o corpo como "unidades individuais", ou seja, o
corpo do aluno ou do atleta é individualizado por uma localização ou por
uma função que ele deverá assumir na atividade fisica, de modo que, ao
organizar a posição e a função que cada corpo deve assumir, a Educação
Física cria uma rede de relações complexas, muito semelhantes às adotadas
no sistema produtivo e que além de serem funcionais, normalmente, são
hierárquicas. Seguindo essa organização, a Educação Física estabelece

11
1

I:.
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22Ésobretudo ao nível do gesto que se opera a tecnicização acelerada que se torna cada vez mais dificil
de acompanhar. Como diz ainda Ellul: As máquinas que utilizamos supõem cada vez mais gestos
perfeitos... o gesto deve aproximar-se da perfeição na medida em que as próprias máquinas se
aproximam e aumentam em número. Nossos gestos não tem mais o direito de exprimir nossa pessoa ...
nossa velocidade torna abstrato o movimento e não suporta mais os gestos imperfeitos, porque humanos.
Com o desenvolvimento das forças produtivas as técnicas do corpo evoluem ... Mas hoje todo o corpo
está encerrado numa rede completa de técnicos. (Jean-Marie BROHM, in Sociologie politiQuedu sport)
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identidades individuais - que podem ser consideradas artificiais pois está,
regularmente, estruturada em padrões de rendimento esportivo e não nas
reais aspirações individuais e coletivas do praticante - cria relações
interpessoais, baseadas apenas na melhoria do rendimento, estabelece
valores, garante a obediência e visa potencializar o tempo e os gestos
humanos.
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Com relação ao tempo, a Educação Física, como ação
disciplinadora, além de ter uma atitude de dominá-Io,transcendê-Io, também
o considera como elemento que, qualitativa e quantitativamente, deve ser
bem utilizado, ou seja, a Educação Física vê o tempo a partir de uma
perspectiva absolutamente funcionalista e utilitarista. Assim, na prática das
atividades fisicas, esportivas e de lazer, o corpo deve dedicar-se,
completamente, à tarefa realizada e, como no processo produtivo, a
dedicação, a aplicação, a exatidão e a regularidade são os principais valores.
O tempo passa a ser algo que deve, em todos os momentos, ser plenamente
utilizado.

Itl

A maximização desta perspectiva é observada no esporte
de alto rendimento, onde o tempo é subdividido em parcelas cada vez
maiores, seus. elementos internos são desdobrados com o objetivo de
aumentar as possibilidades de superá-Io. Hoje, no esporte, já não são
disputados centésimos de segundo, mas sim milhonésimos de segundo, algo
que a subjetividade humana é incapaz de perceber. Portanto, o corpo passa a
ser tempo, na medida em que ele é visto como uma possibilidade de estar e
de atuar em um determinado espaço de tempo, em um determinado instante,
principalmente, quando o objetivo é atender a um determinado rendimento.

I
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Enquanto, por um lado, a Educação Física, internamente,
assume os mesmos pressupostos do mundo do trabalho, estabelecendo um
intensivo controle do tempo fora do espaço do treinamento, da mesma
forma, monitora o tempo fora do trabalho. Então, os condicionamentos
tomam os indivíduos por inteiro, dando, ao ritmo das atividades de repouso,
a mesma cadência estabelecida durante o período de treinamento.

~'

,

Convém levar em conta que, anterior ao período
industrial, o denominado descanso da semana, tinha como objetivo principal
o "louvor ao senhor", o dia dedicado a "aproximação" com Deus. Hoje, o
dia de descanso é utilizado para a recuperação das energias gastas no
trabalho, sendo uma exigência do próprio sistema produtivo. Em
conseqüência, o repouso dominical, tradição religiosa, foi muito bem aceito
pelo mundo do trabalho, principalmente, porque o condicionamento do
tempo de descanso passou a ser um sistema muito útil à tarefa de manter sob

lI!
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vigilância, as condutas individuaisque poderiam comprometer o rendimento
físico.

Bom exemplo desse controle minucioso de todo o tempo
dos indivíduos no esporte, são as concentrações que mantém o atleta sob
controle vinte e quatro horas por dia. E este período de concentração é
próximo às competições e se houver algum comprometimentopara o atleta,
não haverá tempo hábil para sua recuperação. Assim, para evitar que algum
acidente aconteça a esta máquina chamada de corpo, ele é isolado do mundo
real e confmado em um ambiente totalmente artificial.

3.2.3. A Educação Física disciplinando o corpo na perspectiva
do sistema produtivo

Como acontece no sistema produtivo, a Educação Física,
também, adotou a "disciplina" como o método mais eficaz de controle
minuncioso do corpo, principalmente,para realizar a submissão constante ou
o exercício da submissão através de uma relação de docilidade-utilidade.Na
realização das atividades físicas, esportivas e de lazer, a preocupação com a
disciplina também possui dois objetivos: potencializa as habilidades
corporais em termos de eficiência e eficácia e consolida as políticas de
obediência e submissão. Mesmo na Educação Física Escolar, a disciplina
aspira, basicamente, ao controle das presenças e das ausências dos
indivíduos, à garantia de que todas as comunicações estabelecidas não
comprometam o desenvolvimento da atividade física, à vigilância dos
comportamentos de cada um dos alunos e à medição de suas potencialidades
e qualidades, principalmente,esportivas.

,,
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Assim, a Educação Física apresenta os elementos
fundamentais da disciplinarização do corpo apresentados por FOUCAULT
(1987): II

1°) singularização e individualização dos corpos, através
de um controle desde seu movimento até sua articulação com os outros e
com os objetos. É a Educação Física assumindo a perspectiva do
reducionismofuncional do corpo;

2°) regulamento do tempo de ação dos corpos a fim de
maximizaras forças de cada um e combiná-Iasnum resultado ótimo;

3°) organização e controle da série de combinações que
foram defmidas. Esta tarefa pode ser assumida pelo professor, técnico ou
dirigente.Na maioria das vezes, essas definições são inquestionáveis e não
necessitam ser explicadas, mas assimiladas.
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NO que se refere, especificamente, ao esporte e à
disciplina, segundo ELLUL (apud BROHMS, 1976)

Le sport est le reflet symbolique de Ia vie
industriel1e capitaliste, son symbole parfait.
L'homme, dit encor El1ul, 'devient dans ce domaine
une sorte de machine; son activité, contrôlée par les
appareils, devient tecnique ... Par Ia discipline
sportive, l'homme non seulemente joue et se détend
des contraintes, mais aussi s'adapte san le savoir, se
prepare pour de nouvel1es contraintes. Là encore
nous assintons au même processus de disparition du
jeu et de Ia joie, du contact avec l'air et l'eau, de
l'improvisation et de Ia spontanéité: tout cela s'efface
por obéir aux regles strictes, à Ia efficacité, aux
temps records et l"entrainement fait de cet homme
um appareil efficace,ignorant désormais autre chose
que Iajoie dure de vaincre et d' exploiter son corps'.
(BROHMS, 1976, p. 121i3

11
II

Resumindo, a disciplina na Educação Física, assim como
na fábrica, tem o objetivo de aumentar a utilidade possível dos indivíduos,
no sentido de estabelecer condutas, comportamentos e de fazer com que os
corpos atuem sincronizadamente, visando à rentabilidad~. Ela serve como
uma técnica cuja finalidade a fabricação de indivíduos hábeis e ágeis, e
também, como no sistema produtivo, utiliza instrumentos simples para
atingir seus objetivos. Normalmente, a disciplina é exercida através da
vigilância e das sanções normalizadoras, pois na prática de atividades
fisicas, esportivas e de lazer, além de existirem uma série de regras de
conduta, que na maioria das vezes, não são coletivamente construídas, há
também um sistema de punições correspondentes, que será exercido pelo
professor, técnico, dirigente ou pelo próprio grupo, imposto àquele que
subverteu as regras, comprometendo, conseqüentemente, o rendimento de
suas ações corporais e do grupo.
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Assim, a vigilância nas práticas corporais da Educação
Física é exercida, normalmente, durante todo o processo, inclusive, fora do
horário previsto para a prática seja ela esportiva, fisica ou recreativa. No

23 o esporteé o reflexo simbólicoda vida industrialcapitalista,seu símboloperfeito. O homem, diz
Ellul, torna-se neste dominio, uma espécie de máquina; sua atidade controlada por aparelhos, torna-se
técnica...Pela disciplina desportiva o homem não somente joga e se descontrae das pressões, mas
também se adapta sem o saber, prepara-se para novas pressões. Ainda assistimos ao mesmo processo de
desaparecimento do jogo e da alegria, do contato com o ar e a água, da improvisação e da
espontaneidade; tudo isto se afoga para obedecer às regras estritas, à eficacidade, aos tempos records e o
treinamento faz deste homem um aparelho eficaz, ignorando daqui para frente, qualquer coisa a não ser
a alegria dura de vencer e de explorar seu corpo.

Lli
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caso do atleta, por exemplo, há o controle de todas as suas ações, inclusive
da sua vida social, pessoal, sexual e o seu tempo fora do período de
treinamento. Esse sistema de vigilância pode ser mais ou menos intenso e
defInido à medida que as atividades forem mais complexas. Quando
interesses econômicos estão diretamente envolvidos, esse sistema de
controle também se tomará mais sistematizado e mais dificil de ser exercido.
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Como já foi dito, simultaneamente aos diferentes
sistemas de vigilância, a Educação Física criou mecanismos de penalizações
que visam a "corrigir" aqueles desvios de condutas corporais. Neste sentido,
as penalizações, normalmente, se referem:

1°) ao tempo, observando os atrasos, as ausências e as
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interrupções;
2°) às práticas das atividades corporais propriamente

ditas, tendo em vista, a indulgência,a desmotiv~çãoe o desinteresse;
3°) à maneira de ser, aos conhecimentos e aos padrões

culturais trazidos pelos praticantes, principalmente se eles não atenderem
aos princípios do rendimento;

4°) à atitude do indivíduo
se insistir na realização

lil

principalmente,
"impróprios" .

em relação ao seu corpo,
de gestos considerados

As punições, na maioria das vezes, são sutis e, via de
regra, não são exercidas fIsicamente, mas através de ações morais que
comprometem o comportamentoe a aceitabilidade do indivíduopelo grupo.
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Uma questão também muito presente na Educação Física
e que está relacionada com a disciplina, o corpo e a ação punitiva é utilizar
as práticas corporais como uma forma de punição. São poucas as pessoas
que não experimentarama atitude de algumprofessor de Educação Fisica ou
técnico esportivo de usar uma atividade fisica como forma de "castigo" ou
punição. Quem nunca viu um aluno ou atleta correndo ou fazendo tantos
exercícios, porque não cumpriu uma tarefa que lhe foi imposta? Desta
forma a Educação Física toma-se um ato punitivo e, como tal, deixa de ter a
fmalidadede formar indivíduoshábeis e úteis, mas trabalha prioritariamente,
para consolidar a relação de poder que está submetido principalmente, o
sistema de submissão e ajustamento individual, aos sistemas coercitivos da
sociedade.

Resumindo, com as diferentes mudanças econômicas,
SOCiaISe politicas ocorridas, principalmente, após o século XVIII, foi
necessário criar uma série de mecanismos que chegassem ao corpo do
indivíduo, seus gestos e seus movimentos. E, sem dúvida nenhuma, a
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Educação Física, o esporte e o lazer fazem parte desses mecanismos que
foram, especialmente, construídos para tal fIm. A Educação Física, além de
ser um elemento de punição corporal, assume a função de utilizar o corpo de
forma racional, intensa e máxima, para atender aos princípios econômicos e
políticos.
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3.2.4. Desdobramentos da Relação
Trabalho-Corpo- Educação Física

Pode-se constatar que algumas atividades vinculadas à
Educação Física, principalmente, por assumirem os pressupostos da
efIciência e da efIcácia, acabaram desencadeando comprometimentos
psíquicos, ocasionados pelos desvios das canalizações pulsionais e pela
desconsideração do princípio fundamentalpelo qual justifIcaria a prática de
qualquer atividade corporal, que é a possibilidade de sentir prazer. Tomando
o esporte como exemplo deste tipo de comprometimento, desenvolvido
numa atividade corporal, LORENZ (1986)24diz que:

é lastimável que muitas formas de esporte venham
perdendo, destarte, suas características de
brincadeiras e jogos alegres, e com elas não somente
já tenham perdido sua função' de aliviar o stress
como também se hajam transformado numa fonte a
mais para esse mesmo stress. (LORENZ, 1986,
p.134)

Pela intensidade e pelo alto nível de exigências de
algumas atividades fisicas e esportivas, elas passam a ameaçar a própria
integridade fisica e mental de quem as pratica e todo esse processo acaba
desenvolvendo o primeiro sinal de que a atividade, está se tomando
perniciosa ao indivíduo, desenvolvendo o aparecimento do sofrimento. Este
sofrimento pode surgir pelo temor e pela sensação de que a atividade está
causando danos a seu próprio corpo; pelos acidentes que podem acontecer;
pelas doenças crônicas que surgem em, praticamente, todas as atividades
fisicas que são praticadas de forma intensa e sistemática, e pela tensão
emocionaldesencadeada pela exigênciado rendimento.

No que se refere ao esporte, após ter assumido a
perspectiva científIca, tecnológica, e profIssional, ela tomou-se,
absolutamente, artifIcial e sobre-humano,visto que, só é acessível a pessoas
que transcendem à condição humana. Os atletas, portanto, têm que pagar o

24KonradLORENZ, fi A Demolicão do Homem: crítica à falsa religião do progresso.
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ônus do rompimento com a sua própria natureza através de um alto nível de
comprometimento corporal e psíquico. Inclusive, o esporte, ao se tomar uma
profissão, assumiu também a perspectiva da Organização Científica do
Trabalho, típica do sistema taylorista, cujo princípio básico é a separação
entre as tarefas de concepção e de execução. Os atletas, meros executantes
de uma tarefa que outras pessoas planejam, são reduzidos a assumir a
missão de docilizar e disciplinar os seus corpos para que os índices e os
rendimentos exigidos, sejam alcançados. Sem dúvida nenhuma, o corpo do
atleta ou daquelas pessoas que praticam atividades fisicas com o único
objetivo de melhorar o rendimento, é o principal alvo dos efeitos negativos
desse tipo de atividade; em última instância, são as mesmas conseqüências
resultantes do trabalho.

Considere-se que além do corpo, o sofrimento psíquico é
um dos desdobramentos mais graves que os esportes e as atividades fisicas
modernas desencadearam. Como no trabalho, constata-se que o softimento
psíquico desencadeado por esse tipo de atividade corporal se dá,
principalmente, pelo comprometimentoda subjetividade da relação homem-
natureza. Tanto quanto na psicopatologia do trabalho, o softimento
desenvolvido nas atividades fisicas vinculadas ao rendimento, é
desenvolvido porque:

10)o corpo do indivíduo que pratica o esporte moderno
ou uma atividade fisica que exige alto nível de performance não é uma
máquina que pode ser manipulada e usada para fazer a mais variadas
experiências;

20) o indivíduo traz consigo, sempre, uma história de vida
e de vivências corporais que devem ser levadas em consideração;

30) o indivíduo é carregado de uma série de desejos,
motivações, que lhe conferem características únicas easpirações e

particulares;
4O) cada indivíduo reage diferentemente a cada situação

do seu cotidiano (é o que Dejours chama de "estrutura da personalidade") e,
portanto, não se pode estabelecer procedimentos e regras universais de
atuação a todos os indivíduos que praticam essas atividades corporais.

A Educação Física ao assumir os mesmos princípios da
Organização Científica do Trabalho, desapropriou o saber e capacidade de
produzir conhecimento, daqueles que praticam as atividades corporais. Ela
transformou os alunos, atletas, ginastas e dançarinos em meros executantes,
consolidando assim, a famosa divisão entre trabalho manual e trabalho
intelectual. Ao mesmo tempo, a Educação Física exige que cada indivíduo
estabeleça mecanismos próprios de adaptação às suas exigências de
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rendimento e de performance. A grande contradição é que essa adaptação
exige uma atividade intelectual que, ao mesmo tempo, é reprimida.

Outra conseqüência desse tipo de atividade fisica, não
muito diferente da atividade do trabalho, é que, conforme as necessidades
daqueles que administram e planejam as práticas corporais que outros irão
executar, estabelecem um jogo que, em determinados momentos, anula as
individualidades e as diferenças passam a ser consideradas aceitáveis; em
outros momentos, os indivíduos são isolados entre si e individualizam-se
também, frente ao sofrimento. É preciso considerar que isso não é nenhuma
contradição no sistema, são estratégias usadas altemadamente, conforme os
interesses e objetivos. Além disso, assim como no trabalho, a
individualização no esporte moderno é uniformizante, pois não valoriza as
iniciativas, a criatividade, as responsabilidades, os diferentes saberes e
inviabiliza qualquer ação coletiva, comprometendo a própria atividade.
Quando surgem ações coletivas espontâneas, normalmente, elas acontecem
quando o desafio é romper obstáculos como o tempo, o espaço ou algum
adversário, representado por outros homens ou por seus próprios corpos.
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Essa limitação das possibilidades individuais é
caracterizada, também, pela redução da autonomia, que, associada a um
extremo controle hierárquico, concretiza o que Marx caracteriza de processo
de alienação, anteriormente aprofundado. E não podemos fugir da
constatação de que esta realidade está muito presente nas diferentes
atividades desenvolvidas pela Educação Física. Dentro da escola, em
princípio, ela deveria romper com essa prática, no entanto,
fundamentalmente,implica disciplinae domíniodo corpo.
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Em especial, no esporte, o processo de alienação não se
restringe somente ao ambiente esportivo; ele se estende inclusive a vida
privada do atleta, local privilegiado de construção e consolidação das
identidades individuais. Essa inserção na vida privada do atleta, ratifica a
submissão e a colaboração impostas, condições fundamentais para que o
rendimento esportivo não seja comprometido.

Ilw~

:111
IW,

;:,

:'

[
11'

~ 11

Volta-se, agora à questão da divisão entre as tarefas de
planejar e executar as atividades, dentro da Educação Física, relacionando-a
à análise feita por Dejours a respeito dos mecanismos de desenvolvimento
da ansiedade e do sofrimento.

É importante considerar que esta situação também pode
desencadear ansiedade e sofrimento,principalmente, àqueles que ficam com
o papel de executantes. Isso porque, as aspirações e os desejos de cada

II'I"
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indivíduo que está executando aquela atividade, podem. chocar-se com os
objetivos que estão permeando aquela proposta de atividade. Quando isso
acontece e quando o indivíduo percebe que ele terá pequenas ou nenhuma
possibilidade de interferir no processo, começa o sofrimento. Assim, a
rigidez na organização e no planejamento das atividades fisicas, esportivas e
de lazer, além de diminuiro conteúdo significativodaquela ação, pode gerar
a ansiedade e o sofrimento.

o sentimento de indignidade, pela condição de sentir-se
uma máquina executora de movimentos pré-determinados, de ter sua
inteligência e história pessoal subvalorizada e de ter sua personalidade e
identidade tomada homogênea em relação aos outros indivíduos, provocam
sofrimento tanto na atividade do trabalho como em algumas situações da
Educação Física. A possibilidade de romper com esse quadro, dentro da
Educação Física, está toda na mão dos professores e dos técnicos
desportivos, pois são eles, hoje, que assumem o papel despótico de
definidor das ações corporais alheias.

I.,

A atividade do trabalho e algumas atividades da
Educação Física, também, podem comprometera saúde. Quando o indivíduo
não percebe nenhuma significaçãonaquilo que está fazendo, acaba perdendo
a imagem de si mesmo, ou seja, ao se confrontar com o conflito entre as
suas necessidades e aspirações e aquilo que lhe é imposto, desenvolve
mecanismos de proteção, e se não possuir uma personalidade bem
estruturada, poderá ser alvo de uma série de descompensações psíquicas ou
doenças psicossomáticas. Isso pode ser facilmente constatado,
principalmente,nos esportes de alto nível, onde o patamar de exigência e de
responsabilidade é tão grande que se chega a contratar pessoal
especializado, como psiquiatras e psicólogos, para contornar as
descompensações. Constata-se, por conseguinte, queum cientista é
solicitado a resolver um problema que o próprio pressuposto cientificista e
tecnicista criou e, mais uma vez, busca-se resolver as conseqüências dos
problemas sem se discutir a estrutura que permitiu que eles viessem a
acontecer.
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É importante ter claro que, em princípio, as atividades
corporais, principalmente, aquelas vinculadasao esporte e ao lazer, surgiram
com a fmalidade de compensar os desajustes provocados pela atividade do
trabalho. No entanto, hoje, elas são um dos fatores mais importantes de
desenvolvimentodo stress e da violação do corpo humano.

"1111

Uma outra situação, já referida, que pode desencadear
angústia e o sofrimento é o medo de acidentes durante a realização da
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atividade fisica ou desportiva. Neste sentido, as características dos riscos de
acidentes no trabalho são bastante semelhantes àquelas que ocorrem,
especialmente, na prática de modalidades esportivas. O risco de acidente é
exterior e inerente à atividade desenvolvida. Embora se tome precauções
para evitá-Io, ele persiste, visto que o acidente é envolto por uma
imprevisibilidade que lhe é característica. O que ainda causa mais angústia,
principalmente, aos atletas, é que os acidentes e as suas conseqüências,
devem ser assumidos individualmente. Mesmo que o acidente possa
comprometer um coletivo, os danos causados deverão ser assumidos
somente por aquele que sofreu o acidente.
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Como nas fábricas, naquelas atividades da Educação
Física em que os riscos de acidentes são menores, um outro medo surge. É
aquele que advém da possibilidade de não obter o rendimento e a
produtividade exigidos. Isso está muito nítido, "principalmente,nos esportes
individuais quando se buscam índices para participar de uma determinada
competição. Não alcançar um índice olímpico, por exemplo, passa a ser um
grande fracasso pessoal, pois compremete um trabalho sobre-humano de
longos. Por isso, além do medo de acidentes e de danos fisicos, a imposição
de rendimento ou performance, acaba destruindo a saúde psíquica de muitos
praticantes da Educação Física, inclusive escolar.
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Outra prática bastante comum no trabalho e na da
Educação Física é a funcionalidade produtiva do sofrimento. A ansiedade, a
angústia e o medo são, muitas vezes, utilizados para aumentar o rendimento
do próprio indivíduo ou do coletivo onde ele está inserido. Assim, o medo
do fracasso, da derrota, da falta de reconhecimento social e dos acidentes
são seguidamente utilizados como forma de incentivo para que o indivíduo
consiga superar a si mesmo, o espaço e o tempo. Também pode ser usado
para manter a organização artificial e imposta que tem caracterizado a
maioria dos órgãos vinculados à Educação Física, inclusive a prática
pedagógica de alguns professores na escola. É a "agressividade reativa"
(expressão apresentada por Dejours), que vem sendo utilizada por
professores e técnicos para aumentar a produtividade das práticas corporais.
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Retomando a perspectiva do medo de acidentes e
vinculando-o ao funcionalismo produtivo do sofrimento, constata-se,
também, que muitos professores e técnicos utilizam freqüentemente as
possibilidades de acontecerem acidentes e de não alcançarem os objetivos
propostos, como uma forma de aumentar a o resultado da atividade fisica.
Os alunos e atletas são mantidos em estado constante de alerta, as diferentes
tarefas propostas são aceitas de forma inquestionável e quando o medo é
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vivenciado coletivamente, é criada uma espécie de solidariedade produtiva,
que pode ser um excelente instrumentode controle de grupo.

~I ~
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Além das questões apresentadas até aqui, vinculadas à
saúde mental daqueles que praticam algumas atividades da Educação Fisica,
há, também, a questão do desenvolvimento do individualismo que pode
surgir, principalmente, pela falta de identidade coletiva, pelo esvaziamento
de sentido em algumas práticas corporais e supervalorização de
performances individuais. Seguindo as mesmas características apontadas por
Dejours, no que diz respeito ao trabalho, o individualismo, surgido nas
atividades fisicas e esportivas também apresenta semelhanças quanto a ser:

1°) considerado uma atitude "natural" e totalmente aceita
por aqueles que praticam atividades fisicas e esportivas;

2°) considerado como um elemento que surge em
decorrência de uma determinada evolução, principalmente, nas relações
esportivas em que as performances são obtidas, em princípio,
individualmente;

\11~
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3°) consensual também na Educação Física, no esporte e
nas atividades de lazer;

4°) fortalecido pelos órgãos de comunicação de massa e
pela publicidade que estabelece, especialmente, para o esporte, uma
excelente via de obtenção de sucesso e de valorização pessoal;

5°) alienante ao ocultar algumas relações de dominação,
perfeitamente questionáveis, em particular, no que se refere ao despotismo,
a desapropriação dos saberes e da desvalorização da criatividade.

Assim como no trabalho, para se preservar a organização
e, muitas vezes, o próprio rendimento corporal, o nível de individualismo, na
Educação Física, necessita ser mantido em um patamar que não comprometa
os objetivos e as [rnalidades das atividades. Muitas vezes, para manter o
rendimento previsto é preciso, inclusive, controlar o individualismo pois ele
pode inviabilizar a atividade, principalmente, se ela for coletiva.

3.2.5. Aspectos positivos da vinculação
Trabalho-Corpo-Educação Física
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Diferentemente dos diversos aspectos questionáveis
existentes na vinculação entre as relações consolidadas pelo processo
produtivo e as atividades desenvolvidas pela Educação Física, é importante
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que se analise os desdobramentos positivos que podem ser encontrados na
realização de atividades fisicas e esportivas, mesmo quando vinculadas aos
princípios do rendimento e da produtividade.

Uma das características positivas é o surgimento do que
Dejours denominaria de "inteligência prática", que se caracteriza pelo tipo
de saber construído no cotidiano do indivíduo e na relação do homem com a
vida prática. É aquilo que, no esporte, chama-se de "manhas" ou que
também no trabalho é denominado de "macete". Neste sentido,
principalmente, os atletas tendem a construir uma série de conhecimentos
que não é estruturada teoricamente e que nada mais é do que o fruto da
criatividade daqueles que participam vivamente do processo. Esse
conhecimento nasce, normalmente, daquelas situações que não foram
antecipadamente, previstas e estudadas.
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Enfnn, a inteligência prática, citada por DEJOURS
(1993), encontrada nas atividades da Educação Física, tem características
bastante claras e podem ser assim resumidas:

1°) surge pelo desrespeito ou desconhecimento de
formulações técnico-científicas anteriores;

2°) possui desdobramentos bem menos limitados do que
normalmente, supõe a comunidade acadêmica. Inclusive, muitos
conhecimentos são freqüentemente, absorvidos pela ciência;

3°) é um conhecimento construído a partir da
sensibilidade corporal, que detecta que a situação experimentada fugiu da
previsão e necessita ser resolvida. Esse tipo de inteligência prática exige
uma alta sensibilidade e uma construção intelectual muito bem estruturada, a
fim de que ser eficaz na resolução dos problemas práticos e cotidianos;

4°) valoriza mais os resultados da ação, do que o
processo utilizado para alcançá-Ia;

5°) fundamenta-se na criatividade e na astúcia, princípios
se estruturam na subversão daquilo que foi previamente planejado e
organizado;

6°) está presente em todas as atividades vinculadas à
Educação Física, ao desporto e ao lazer. Temos que considerar, inclusive,
que todas as ações motoras da Educação Física nasceram desta perspectiva,
ou seja, a partir da construção prática e sensível do conhecimentohumano;

7°) tem um caráter, eminentemente, pulsional; é
permeada de intencionalidade e a sua subutilização pode desenvolver um
desequilíbriopsíquico bem considerável.

A indicação da existência desse tipo de inteligência,
produzida no cotidiano e no vivido, é fundamental para a Educação Física,

Illl
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porque, ainda hoje, muitos profissionais e atletas trabalham na perspectiva
do "corpo sem cabeça", do movimento e do gesto sem a capacidade de criar
conhecimento. É uma concepção, absolutamente, limitada e que, em nenhum
momento, reflete a realidade, pois o ser humano jamais estará desvinculado
de seu corpo, de sua capacidade criativa; jamais deixará de ser sensível,
subversivo e, principalmente, porque a capacidade de produzir
conhecimento não está centrada em apenas um órgão do corpo humano.
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A prática das atividades da Educação Física apresenta
outras possibilidades positivas, além da construção da inteligência prática.
Ela também pode favorecer o desenvolvimento da capacidade criadora do
indivíduo, que é o princípio básico da consolidação da identidade individual
e coletiva, além de ser uma possibilidade privilegiada onde o indivíduo
encontra um sentido para si mesmo. Portanto, o rendimento esportivo, a
retribuição fmanceira e a valorização social adquirido não são as únicas
justificativas para o reconhecimento e a motivação das atividades vinculadas
à Educação Física, Elas também estão ligadas à possibilidade de construção
de uma personalidade individual e coletiva, além de poderem tomar-se um
espaço privilegiado de desenvolvimentoda criatividade.
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, Além disso, deve-se considerar que a sociedade
moderna, tendo se notabilizado pela busca incessante do progresso e do
desenvolvimento, possibilitou que a ciência ampliasse seus conhecimentos,
permitindo, inclusive, que se penetrasse profundamente no corpo humano,
de modo a interferir, de forma efetiva, nos possíveis desequilíbrios
constatados na relação do homem com a natureza e com o seu próprio
corpo. O progresso científico tem admitido, também, que alguns
pressupostos e princípios que foram deixados de lado pela própria ciência,
sejam reconsiderados. Um exemplo disso é o desenvolvimentode conceitos
como o da auto-organização, que foi impulsionado, principalmente, pelos
progressos obtidos pela biologia molecular.
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Finalmente, salienta-se que os mecanismos de resistência
ao pensamento hegemômico da sociedade moderna, têm levado a
construções bastante positivas que possibilitam a melhoria do
relacionamento do homem consigo mesmo e com a natureza. Nesse aspecto,
a contra-racionalidade,por exemplo, aponta para uma redescoberta do corpo
como um lugar privilegiado de produção do conhecimento e fonte
inspiradora de uma proposta de vida diferenciada, supostamente, mais
humana, pois buscaria um rompimento com a lógica desumana, imposta
historicamente,pela religião e pela ciência moderna. Não se deve considerar
que atividades advindas da resistência aos princípios da modernidade e da
sociedade industrial, legitimem e minimizem todas as denúncias aqui 111
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levantadas, mas comprovam a capacidade do homem de não se sujeitar a
construções falseadas e desumanizantes.
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IV - CONCLUSÃO

É preciso salientar, antes de mais nada, que o objetivo da
conclusão não se limitará a enunciar os principais pontos que são
fundamentais para o fechamento desta análise. Novas perspectivas, que não
foram apontadas no decorrer deste estudo, serão apresentadas no sentido de
suscitar a discussão e a busca de outras possibilidades de análise da questão

Numa sociedade articulada em tomo dos pressupostos da
produtividade e da eficiência econômica, em constante processo de
reordenamento e onde a incorporação dos progressos científicos e
tecnológicos é considerada "irreversível", o trabalho assume uma
importância nunca antes experimentada pela humanidade. A partir desse e
de outros aspectos que têm reestruturado o processo de organização e
administração das relações sociais e de trabalho, é que a questão da
Educação Física necessita ser discutida. Principalmente, no sentido de
questionar se o trabalho e a Educação Física devem estar interligados ou se
esse processo deve ser, definitivamente,rompido.

Assim, o que se pode verificar é que a Educação Física
encontra-se diante de um grande dilema, pois precisa definir se estabelece
um atrelamento maior com o sistema produtivo (fortemente vinculado ao
modelo empresarial e industrial) ou rompe, de uma vez por todas, com ele.
No entanto, é preciso notar que, se a Educação Física mantiver uma ligação
mais direta com a perspectiva do sistema produtivo e do mercado de
trabalho, inevitavelmente,estará sendo co-responsável pelos mecanismos de
exploração e alienação do trabalhador, visto que, no embate entre essas
práticas e uma educação emancipadora e autônoma de construção da
cidadania, as primeirastêm-se mostrado historicamente vencedoras.

1I
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Por outro lado, caso a Educação Física rompa com a
perspectiva do mundo do trabalho, partindo do ponto de vista das leis de
mercado, pode ser responsabilizada por contribuir ainda mais, no processo
de marginalizaçãode uma parcela significativada população que, assim, não
terá acesso à única forma de manutenção da vida da sociedade moderna, que
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é o trabalho. Além disso, se a Educação Física, enquanto construção social e
instituição fundamental na construção do cidadão, se eximir de atender aos
objetivos da educação para o trabalho, estará permitindo que a classe
empresarial consolide sua ingerência sobre essa questão. Isto deve ser visto
como algo negativo, porque a formação profissional, sob o ponto de vista do
empresário, visa a atender a objetivos imediatos, específicos, privados e, em
nenhum momento, respeita o processo de construção dos aspectos
humanizantes do trabalhador. A meta principal e, muitas vezes, exclusiva da
classe empresarial é a produtividade e as possibilidades de lucro.

Além disso, é preciso considerar que, para o trabalho ser
um princípio educativo, é necessário defmi-Io como uma das dimensões da
existência humana, onde o mercado e o capital não sejam os defmidores das
relações sociais, onde o trabalhador possa, através do trabalho, atender a
todas as suas necessidades e interesses individuais e coletivos, no que se
refere a identidade pessoal e social, com criatividade e autonomia.

No que diz respeito, ainda, à vinculação entre a
Educação Física e a lógica do trabalho, deve haver uma contraposição em
duas frentes: a primeira é aquela que se refere a mesma estrutura verificada
entre as leis do trabalho e a forma de organização da Educação Física. Ela
deve, portanto, romper com essa vinculação e estabelecer uma organização
que, prioritariamente, atenda os interesses e necessidades dos indivíduos
para quem ela está voltada, sem a preocupação de estar, eternamente,
vinculada aos princípios do rendimento e da produtividade. Esses princípios
acabam comprometendo o pleno desenvolvimento do indivíduo e das
relações sociais delas resultantes. A Educação Física, também, deve vencer
os pressupostos que visam, constantemente, a instrumentalizaro mundo e as
relações sociais, com a ação humana, sempre, voltada para a produtividade e
a valorização eterna da objetividade e da utilidade de toda e qualquer ação
humana. A segunda se refere a utilização da Educação Física no
atendimento das necessidades do sistema produtivo. Neste sentido, ela
deverá se desvincular das perspectivas que se centram, quase
exclusivamente, na preparação, na qualificação de mão-de-obra e na
formação do trabalhador coletivo. Deve, também, rediscutir aquelas práticas
que buscam somente a prevenção e a compensação dos danos à saúde,
causados pelas atividades do trabalho. Assim, a Educação Física não deve
ter como prioridade, em sua ação educativa, a formação de um trabalhador
que atenda às demandas do sistema produtivo e preocupar-se,
principalmente, com a qualidade de vida dos indivíduos e com a construção
coletiva de uma sociedade, baseada na autonomia, na democracia e na
solidariedade social.
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Deve-se também pensar em uma Educação Física que
não esteja centrada exclusivamente no mito fundador da ciência e da
técnica. Assim, ela e, principalmente, o esporte, romperiam com a
escravidão do rigor científico, com as leis fisico-químicas, através das quais
se buscam a regulação e o ordenamento da realidade, a partir de uma lógica
estabelecida a priori. Com isso, os saberes advindos da sensibilidade e do
vivido também passariam a ser legitimados e a Educação Física, o esporte e
o lazer, também, poderiam adotar em suas práticas e em sua teoria,
propriedades como o da estética e de uma ética construída coletivamente.

A Educação Física, em todas as suas manifestações e
possibilidades, pode apontar para um mito fundador que questione as bases
da Modernidade a partir de conceitos que, paulatinamente, foram excluídos
ao longo da construção da sociedade moderna, científica e industrial. Seria
fundamental que as atividades corporais, esportivas e de lazer passassem a
valorizar conceitos como o da originalidade, da singularidade, da incerteza,
da imprevisibilidade, da criatividade, do não-controlável, do não-
reprodutível, do assistêmico, da inutilidade prática e do prazer do
vivenciado.

. Há que se pensar, também, na perspectiva de se buscar
formas de relação e de propostas educacionais, desportivas e de lazer que
abram espaço para o fortalecimento de uma visão ampla, profunda e
transformadora do processo de trabalho em função da real democratização
desse espaço. Para que isso ocorra, a autonomia e a liberdade constituem
pré-requisitos fundamentais,principalmente, se pensarmos na construção de
um novo tipo de saber dentro da Educação Física, que considere o pleno
desenvolvimento das características individuaise sociais

É preciso deixar claro, também, que a realidade concreta
é que deve servir de ponto de partida e poderá defmir o "sujeito do
conhecimento", os métodos e as formas de desenvolvimento de um projeto
autônomo e de emancipação do trabalhador. No que se refere à Educação
Física escolar, a necessidade de vincular-se à realidade dos "sujeitos sociais
concretos"1se toma ainda mais premente, principalmente, quando se pensa
em construir uma prática pedagógica que atenda ao pleno e justo
desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos e, no dizer de FRIGOTTO
(1994), quando se busca defmirum conhecimentorealmente "orgânico".

Assim, conclui-se que a discussão sobre o trabalho, sua
relação com a Educação Física, o esporte e o lazer precisa ser aprofundadas,
pois alguns questionamentos ainda continuam sem respostas: Como se

IVer Gaudêncio FRIGOTTO, in A Produtividade da Escola Improdutiva, p. 72.
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estabelece um sistema educacional, desportivo e de lazer democrático,
socialmente comprometido, de qualidade, numa sociedade centrada nas leis
de mercado? Como esta proposta de Educação Física, desporto e de lazer se
concretizaria em termos curriculares, de propostas metodológicas e de
concepção de conteúdo? Como atender aos objetivos imediatos dos
indivíduos para se capacitarem para o mercado de trabalho, sem contudo,
serem coniventes com os processos de alienação e de exploração das
relações capitalistas de produção?

Parece que essas questões ficarão, eternamente, sem
respostas, mas um bom caminho para encontrá-Ias, pode ser a urgente
necessidade dos educadores, vinculados à Educação Física, de discutirem,
mais profundamente, sobre "necessidades, capacidades e dimensões
humanas", que são, em princípio, culturalmente construídas. Além disso, se
o objetivo a ser alcançado por esses educadores é construir um sistema
educacional, desportivo e de lazer que atenda às perspectivas imediatas do
trabalho e que pretenda ser transformador e emancipador, não poderá estar
vinculado a propósitos conservadores.

No que no que diz respeito ao trabalho, a Educação
Física, também, deve enfocá-Io como a concretização da possibilidade
humana de criar e atender as suas necessidades atuais e imediatas, e de
buscar outras ações que atendam a projetos social e individualmente
construídos. Jamais, porém, como uma construção que tenha a força de
definir o viver humano, que se consolide como uma segunda natureza e que
acabe determinando cada ação individual ou coletiva. O trabalho é apenas a
demonstração de que o homem é capaz de criar e de superar estruturas
estabelecidas, portanto sem possibilidade de definira condição humana.

Centrando a análise na questão do corpo, a Educação
Física, o esporte e o lazer também precisam considerar que o indivíduo não
possui um corpo para, simplesmente,atender às frnalidadesdo trabalho, mas
à condição humana que implica a compreensão do mundo, da criação de
situações reais e virtuais, desprovidas de significações produtivas, que têm
capacidade comunicativa e autonomia de ação ftente a natureza. Seria
importante retomar conceitos como o da ludicidade e da estética e
demonstrar sensibilidade com as palavras de ALVES (1989)2,que diz:

tenho medo das Olimpíadas.Não por elas mesmas,
mas pelos sonhos que elas lançam sobre todos
aqueles que se movem no mundo da "educação
fisica". Seu fascínio é grande. Seu poder de feitiço é

2Rubem AL VES, in O Corpo e as Palavras, da obra Conversando sobre o corpo, organizado por Heloisa
Bruhns.
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imenso. E sua aura divina quase irresistível ...
Gostaria que houvesse outros festivais em que a luta
contra o tempo e contra o espaço fosse substituída
pelo prazer da travessia. É, gostaria de acreditar que
a educação fisica está em paz com o corpo, que ela
não deseja transfonná-lo em puro meio para fins
olímpicos (por pequenos que sejam), mas que
tratasse de cuidar dele como coisa bela que deseja
reaprender a esquecida arte de brincar (e de ser
feliz)... (ALVES, 1989, p. 42)

Em especial, sobre a visão funcionalista, entende-se que
seria necessário que a Educação Física a deixasse de lado e os professores
começassem a tratar o corpo a partir de uma nova perspectiva. O corpo não
é uma máquina regida por forças fisico-químicas, ou umacombinação de
membros, ou uma força a ser utilizada no processo produtivo. A Educação
Física, os esportes e o lazer precisam considerá-Io como um espaço
expressivo, permeado de significações, capaz de compreender e apreender o
mundo e de conhecer os outros, os objetos e a si mesmo.

A Educação Física precisa considerar que o corpo,
efetivamente, mantém uma relação dialética com os demais objetos, com o
mundo e com os outros. O corpo não ocupa, simplesmente, um lugar no
espaço, nem é regido por relações causais, mas possibilita ao indivíduo
situar-se, simbolicamente, no mundo e, ao mesmo tempo, torna-o capaz de
incorporar o mundo ao seu próprio corpo.

Considerando que a Educação Física, o esporte e o lazer
são construções humanas e que portanto, carregam todos os pressupostos
típicos da sociedade na qual elas foram arquitetadas, poderiam, em
princípio, assumir concepções diferentes daqueles que, historicamente, vêm
adotando. Além disso, como construções humanas, também têm a função de
aprofundar as questões que lhes são pertinentes e transcender as suas
próprias práticas.

Também nessa perspectiva, os estudos da Educação
Física sobre o corpo deveriamromper com a visão, puramente, mecanicista,
baseada em leis fisico-químicas e estruturadas em princípios de causa e
efeito, tornando-se um espaço privilegiado onde o corpo poderia exercer
suas infinitas possibilidades de ações simbólicas e relações comunicativas.
A Educação Física não pode continuar a estudar o corpo, como se o
pesquisador ou o professor estivessem falando de uma coisa, que está fora
deles; como se estivessem olhando um objeto que está a sua frente.
Fundamentalmente, é preciso ter claro que aquele que busca conhecer e
produzir saberes sobre o corpo também é corpo.
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Da mesma maneira, os estudos na área da Educação
Física necessitam perceber que ela não poderá produzir conhecimento que
expresse o vivido se continuar considerando o corpo como uma justaposição
de órgãos. Precisa analisá-Io como um todo que não assume posições ou
cumpre tarefas apenas, mas que está aberto a múltiplas posições e direções.
As tarefas que realiza, expressam a sua relação com o mundo vivido, com os
outros e com ele mesmo. Além disso, a idéia de que é possível entender a
realidade através da segmentação e fragmentação de seus saberes deve ser
abolida.

Uma solução para isso é trabalhar com o Esquema
Corporal, apontado por Merleau-Ponty, que o apresenta como um sistema
de equivalências e de possibilidades para as quais as diferentes tarefas
motoras poderão ser transferidas, onde se estabelece uma relação dialética
com o lugar e o tempo vivenciados e não aquela perspectiva mecanicista que
sempre pautou os estudos do esquema corporal utilizado na Educação
Física. É preciso, também, compreender que, em cada ação dos indivíduos,
que experienciam qualquer uma das atividades da Educação Física, há
modificação sistemática de lugar e de tempo, bem como, ele é alterado pelo
espaço e pelo tempo, estabelecendo, continuamente, uma nova possibilidade
de ação. lilll

11

A Educação Física precisa reaprender a viver e sentir o
corpo, onde o saber objetivo e distante não pode ser considerado como uma
realidade vivida. Principalmente, no que se refere ao movimento, não deve
ser visto apenas como um deslocamento no espaço, mas como a
concretização e o resultado de uma ação corporal; definido a partir de um
projeto sensível, permeado de significações e de capacidade expressiva.
Portanto, a Educação Física passa a ser um espaço privilegiado onde essas-
experiências e significações podem ser vivenciadas cotidianamente,
possibilitando ao indivíduoexpressar-se como ser sensível.

Considere-se que o corpo e conseqüentemente o
movimento, não são limitados pela natureza ou por imposições genéticas,
mas são orientados por saberes sensíveis, capazes de produzir ações
criativas e criarem autonomia. O indivíduo se constrói como ser vivente,
através da apreensão que ele faz do mundo, das coisas e dos outros por seu
corpo e seus movimentos. A Educação Física nunca entendeu o movimento
como uma forma de expressão do ser no mundo e nunca o associou à
sensibilidade, limitou-se, sempre, a explicá-Io por meio de leis fisicas ou
concepções intelectualistas.

~III
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A ação motora do corpo, através do movimento, não se
dá de forma linear conforme, usualmente, a Educação Física a analisa, ou
seja, não há uma seqüência lógica entre o perceber e o agir, através do
movimento. Esse processo é eterno, recíproco e está em constante
modificação. Portanto, é dificil entender o movimento e a ação motora
utilizando-se de teorias fisicas positivistas, pois cada movimento é por um
lado, original, porque ele está constantemente se refazendo e, por outro, é
originário, pois possui a propriedade de criar novas ações motoras. Neste
contexto, parece inviável que a Educação Física continue a buscar leis
universais para explicar a motricidade e a gestualidade humana.

I~I
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Com o objetivo de repensar alguns pressupostos
utilizados pela Educação Física, é importante, também, retomar dois
conceitos apontados por Merleau-Ponty - os movimentos abstratos e os
concretos.Sobre isso, parece que a Educação Física se limita a trabalhar na
perspectiva do movimento concreto, ou seja, ela somente pensa a
motricidade a partir de um mundo dado, desenvolvido por ele mesmo,
limitando-se a um espaço fisico objetivo e a um tempo determinado. Nunca
tentou entender o movimento no sentido abstrato, partindo da subjetividade
humana, de um mundo a ser construído e de um tempo e espaço virtuais. A
mudança de foco seria muito importante, pois, somente nessa última
perspectiva, a ação motora seria criativa e produziria autonomia; os
movimentos e o corpo passariam a utilizar um espaço e um tempo
permeados de liberdade, condição fundamental para que os projetos
individuaise coletivos possam ser concretizados.

--,
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É imprescindívelque a Educação Física entenda o gesto,
o corpo e o movimento como uma maneira de ser receptível ao mundo e
que, por serem permeados de sensibilidade e significação, não podem ser
considerados apenas, como elementos segmentados de uma ação humana.
Assim, o sentido e o significado de cada movimento e de cada gesto não
devem ser somente "verificados", mas vivenciados e compreendidos. A
Educação Física só poderá compreendê-Ios se buscar vivê-Ios intensamente,
através da relação que se estabelece entre o corpo e o gesto daquele que
procura conhecer o corpo e o gesto dos outros e as condutas da natureza e
do mundo, ou seja, o saber da Educação Física continuará limitado se ela
insistir em considerar o movimento, o corpo e o gesto como entidades
diferenciadas, fragmentando-os e isolando-os do mundo vivido e,.
principalmente, utilizando métodos que distanciam aquele que busca
conhecer o corpo e o próprio corpo.

1'1
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Da mesma forma, convém salientar que a Educação
Física não consegue se conciliar com a realidade vivida, porque ainda parte
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de princípios da tradição racionalista e reflexiva, em que, principalmente, o
corpo é considerado um objeto epistemológico, um objeto do conhecimento,
afastado da existência vivida, logo, é passível de ser usado nas mais
diferentes e perniciosas experiências científicas.

i

i" j~
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Enfim, os estudos e as atividades da Educação Física
ainda podem ser divididos entre aqueles que vêem o corpo como objeto,
como uma combinação de reações químicas e fisicas e que portanto, pode
ser livremente manipulado, e aqueles que buscam o reconhecimento do
"corpo-sujeito", baseado na experiência sensível e inserido ativamente no
mundo. No primeiro caso, convive-se com diversas situações em que o
corpo humano é completamente desrespeitado e como a ciência moderna
não tem um compromisso efetivo com a ética, essas "experiências
científicas" continuam a se legitimar, especialmente, nas atividades
esportivas de rendimento. Fundamentalmente, o chamado "erro cartesiano,,3
de separação entre corpo/alma e de defender a razão pura, precisa
efetivamente, ser rediscutido pelos profissionais da Educação Física, do
esporte e do lazer.
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Essa atitude, inclusive, precisa ser assumida por aqueles
que, dentro da Educação Física, buscam resgatar alguns desajustes
provocados pela sociedade moderna e pela perspectiva do trabalho, como as
chamadas "atividades compensatórias". Embora suas intenções sejam
positivas, eles continuam a ver o corpo como um objeto, um mecanismo que
precisa, periodicamente, de um processo de regulagem para reparar os
desgastes do cotidiano. Assim, se antes o corpo era. considerado um
instrumento para atingir um fim, hoje, ele, simplesmente, é uma máquina em
si, sem objetivos claros. Se elas não buscarem transcender a compensação
que o mantém distante da realidade do mundo vivido, continuarão a ser
reconhecidas pelos princípios funcionalistase que, em nada, se diferenciarão
do que sempre a Educação Física construiu, ou seja, uma atividade que
pouco colabora para a efetiva emancipação humana.

I-
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É preciso, também, pensar a crescente "esportivização"
tanto das atividades corporais, como de praticamente todas as atividades
humanas. Atualmente, atividades como a dança, por exemplo, já está,
completamente, esportivizada, pois determinados grupos, além de se
preocuparem em montar espetáculos, empenham-se em participar de
festivais cujos objetivos são as disputas performáticas individuais e de
grupo. O belo, o sensível e o emocional já não são mais as finalidades
principais da dança, mas a técnica, a performance, o rendimento. Um outro

II!il
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3Ver o artigo de Cassio Starling CARLOS, Cientista aponta erros de Descartes, no encarte MAIS, da
Folha de São Paulo. do dia 24 de março de 1996, p. 05.
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exemplo é a capoeira que de manifestação cultural, ao esportivizar-se, pela
criação de códigos, leis e hierarquias rígidas e gerais, perdeu a identidade e,
hoje, já não sabemos se é uma dança, umjogo ou uma luta. Com certeza, ela
se tomará um desporto, pois um dos passos básicos para que essa condição
seja assumida, já está sendo dado, que é a universalização de sua prática.
Esse mesmo processo aconteceu com muitas lutas marciais orientais Gudô,
karatê, jiu-jitsu, etc), com algumas atividades recreativas (futebol e volei de
praia), com atividades teatrais (festivais de teatro), com as atividades
ginásticas (aeróbica, ginásticas rítmicas, festivais de cama-elástica). Afmal,
parece que, principalmente, na área da Educação Física, busca-se o
reconhecimento social a partir do momento em que as atividades são
identificadas com alguma atividade esportiva.
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Para que haja a superação dos efeitos negativos
apontados até aqui, é preciso que a Educação Física construa,
coletivamente, uma ética que defma os princípios das relações entre os
indivíduos e a própria atividade desenvolvida. Esses princípios éticos
deverão ter como objetivos o fortalecimento das identidades individuais e
coletivas, o reconhecimento das habilidades, limites e interesses de cada
cidadão, além da consolidação da solidariedade e da criatividade individual
e coletiva.

Mas para que isso aconteça é preciso que 'seja construído
um espaço público dentro da Educação Física, ou seja, que as atividades

. produzidas por esta área do conhecimento sejam um espaço de respeito às
expressões e habiliades individuais, à diversidade e às possibilidades de
ação grupal. As atividades da Educação Física precisam atender às
necessidades daqueles que a praticam e não, apenas, àquilo que passa no
imaginário coletivo, que corre o risco de ser uma construção que atende a
interesses e projetos específicos, alheios a quem pratica a atividade
proposta. Elas atividades também deverão ser fontes de prazer tanto
individual quanto coletivo e isso só ocorrerá se os conteúdos da Educação
Física forem construídos e defmidos de forma coletiva, democrática e num
espaço de liberdade. Embora tais questões já tenham sido, exaustivamente,
levantadas, em vários trabalhos científicos, elas, com certeza, não foram
satisfatoriamenteresolvidas no cotidiano do professor de Educação Física.

Considere-se, com efeito, que a Educação Física e
principalmente, algumas atividades esportivas ainda continuam a ser fonte
de sofrimento e frustração, seja no clube ou na escola. Assim, nas atuais
condições, elas precisam ser questionadas, pois não comprometem apenas
aqueles que as praticam, mas envolvem uma série de relações que passam
por instituições escolares, políticas, empresariais e familiares. O objetivo,
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aqui, não é declarar guerra às atividades que buscam o rendimento corporal,
mas considerar que elas não são imparciais ou indiferentes as outras
construções sociais, típicas da sociedade moderna. Como alertou o próprio
Dejours, o objetivo não é criar novos homens e no caso desta pesquisa, não
é destruir ou negar o esporte e a Educação Física que está aí, mas buscar
solucionar aquelas contradições que figuram de forma negativa. Estas
soluções podem parecer pequenas frente aos grandes desdobramentos que já
foram desenvolvidos nesta área, mas o princípio da inteligência humana
passa pela resistência, mesmo que pequena.

Por tudo isso, caberia à Educação Física deixar um
pouco de lado o monopólio da racionalidade científica e econômica e
começar a pensar em valores ou princípios como a sensibilidade, o
imaginário, a paixão, o afetivo e o lúdico. Embora eles sejam princípios não-
racionais, têm a capacidade de apreender e compreender a realidade,
principalmente, porque, segundo MAFFESOLI (1985), são esses valores
que justificam a capacidade mobilizadora de certos eventos típicos da
Educação Física, como o esporte e as atividades de lazer. Nesta perspectiva,
parece interessante agregar ao corpo de discussão da Educação Física,
proposta como a apresentada por esse mesmo autor, denominada de ética da
estética, que, basicamente, é uma perspectiva diferente da racionalidade
científica e da moral da modernidade. A partir dessa concepção, as
vivências, as experiências compartilhadas, o tátil e as emoções são vistas
como as fontes legítimas de produção de conhecimento e comunicação entre
os indivíduos.

o saber da Educação Física, construído a partir da ética
da estética passaria a ser uma realidade social que necessita do outro para se
consolidar e que se fundamenta nas identidades individuais, mas não
favorece o individualismo.Além disso, se a Educação Física, os esportes e o
lazer pautassem sua ação na perspectiva do corpo, como fonte privilegiada
de conhecimento, certamente teriam maior facilidade de entender princípios
como o da sensibilidade, do lúdico e do estético, pois não se fixariam tão
fortemente em conceitos objetivos e distantes, mas em questões do vivido e
do sensível.
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