
uando se quer contextualizar a origem do trabalho, uns evocam o castigo imputado pelo
tripalium, outros o tratam como uma atividade organizada para promover o bem comum.
Para que lado tem pendido o trabalho no dia-a-dia das empresas neste começo de século? E
que significados ele tem imprimido na vida das pessoas? Para iluminar tais questões, o

filósofo e palestrante Mario Sérgio Cortella, professor titular do Departamento de Teologia e Ciências
da Religião, da PUC-SP, mostra que muitos dos questionamentos atuais extrapolam o mundo do traba-
lho e põem em xeque o próprio modo de vida da sociedade ocidental. Ele diz que o trabalho só terá
significado se proporcionar reconhecimento e o sentimento de fazer parte de uma obra. Nesse sentido,
o professor sugere que a idéia de trabalho seja inspirada no termo usado pelos gregos para designar as
realizações. "Trabalho, em latim, é labor. A idéia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como
sendo, de fato, forma de castigo. Mas temos de substituir isso pela idéia que os gregos chamavam de
poiesis, que é a obra, aquilo que faço, aquilo que construo, aquilo em que me vejo", explica.
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Até o final do século XX, a carreira estava vinculada
a uma idéia de estabilidade. Nos anos 90, o conceito de
lealdade naufragou, ainda que tenham emergido outros,
como qualidade de vida, atração e retenção, capital hu-
mano. Decorridos os primeiros anos do século XXI, como
o senhor acha que esta década ficará descrita, no âmbito
do mundo do trabalho ?

Estamos começando a fazer uma distinção ne-
cessária entre o que é essencial e o que é funda-
mental. Essencial é tudo aquilo que você não pode
não ter: amorosidade, lealdade, felicidade, amiza-
de, sexualidade, religiosidade. Fundamental é o que
ajuda a chegar ao essencial. O trabalho não é essen-
cial, é fundamental. Você não trabalha para traba-
lhar. O que eu quero no meu trabalho é ter a minha
obra reconhecida, me sentir importante no conjun-
to daquela obra. Essa visão vem levando muitas pes-
soas a questionar: "Por que preciso morar em gran-
des cidades, viver desesperado dentro de carro para
lá e para cá, reduzir imensamente a convivência com
as pessoas de que eu gosto, reduzir o meu ócio cria-
tivo para ficar num lugar em que, no final, vão me
oferecer apenas e tão-so-
mente dinheiro?" Sem di-
nheiro não se vive, mas só
com dinheiro não se vive.
Durante os últimos 50
anos, se trabalhou em bus-
ca de um lugar no mundo
do fundamental: a proprie-
dade, o consumo. Isso não
preencheu a nossa necessi-
dade de reconhecimento,
de valorização. Há um ní-
vel de insatisfação com que somente as empresas
com maior inteligência estratégica serão capazes de
lidar, por meio dos mecanismos de reconhecimen-
to. Veja que palavra bonita: reconhecer. Significa co-
nhecer a mim mesmo. Eu preciso me ver naquilo
que eu faço. Se eu me perder, eu não me realizo. Se
eu não me realizo, usando a palavra em duplo senti-
do, eu não me torno real ou, se usar o termo em
inglês, to realize, eu não me percebo. E se não me
percebo no que eu faço, me sinto infeliz. Um exem-
plo: fui secretário da Educação da cidade de São
Paulo em 1991 e 1992. O gabinete tinha 200 fun-

cionários. No meu andar, ficava o estafe de direção.
Mas havia a mulher que fazia o café, o rapaz que
tirava as cópias, gente na contabilidade que passava
o dia fazendo nota de empenho e conferindo coi-
sas. Quando assumi, decidi o seguinte: cada vez que
eu fosse a uma escola para inaugurações, reformas,
homenagens, levaria uma dessas pessoas. Para o ra-
paz ver que o trabalho dele não era tirar cópia, era
fazer educação. Que servir café era o fundamental
do trabalho dela, mas o essencial é que ela estava
numa grande obra, que era as crianças na escola.

Falar de trabalho e de carreira tornou-se uma discus-
são de caráter individual de uns tempos para cá, não é?

Sim. De fato, em algumas áreas, a idéia de car-
reira é individual, você é responsável pela sua car-
reira, pelo seu sonho, pela sua vida. Mas existe uma
responsabilização muito grande do indivíduo, espe-
cialmente no mundo executivo. Uma empresa inte-
ligente é aquela que propõe parceria, que não ima-
gina que, nessa relação de carreira e vida, eu seja o
responsável exclusivo por isso. Num mundo em que

se tem uma competição extrema e profunda, você
se sobressair aparece, inclusive, como uma respon-
sabilidade do seu desenvolvimento imediato. Se há
alguns anos era só falar em educação corporativa,
agora tem de ser o seu desenvolvimento intelectual
muito mais aberto. Você tem de se desenvolver na
sua sensibilidade, na sua inteligência emocional, na
sua percepção em relação à vida familiar e assim
por diante. Hoje, a empresa que ajuda a pensar na
minha carreira pensa na minha qualidade de vida.
A carreira, a possibilidade de crescer, de ficar com
maior empregabilidade, isso é parte da minha qua-

Ensino Superior 15



Entrevista Mario Sérgio Cortella

lidade de vida. Não dá para a empresa fazer por mim
e nem sem mim, tem de fazer comigo o meu proje-
to de carreira. Significa que ela cuida de mim e eu
gosto de me sentir cuidado. Afinal de contas, eu
cuido do patrimônio e da lucratividade dela, dos
interesses dos acionistas.

A individualização pode ser interessante nos momentos
de mudança de rumo da carreira. Hoje, parece ser mais fácil
se livrar de um trabalho enfadonho, procurar alternativas.

Mas quando o trabalho é enfadonho? Quando
você não vê a si mesmo nele. Não se confunda cansa-
ço com desgaste. Um trabalho intenso cansa. Assim
como cansajogar futebol por duas horas. A lógica do
cansaço é diferente da do estresse. Muitos chefes es-
quecem que é preciso deixar as pessoas em estado de
atenção, mas não em estado de tensão. Muita gente
trabalha com o giro do motor no limite máximo. Pro-
duz bem durante um tempo, mas depois se desgasta.
O estresse vem à tona quando você não se encontra
naquilo que realiza. Agora, assim como não se deve
confundir cansaço com estresse, não se deve confun-
dir ócio com vagabundagem. Hoje, venho falando
mais de ócio recreativo em vez de ócio criativo, como
o [sociólogoDomenico] De Masi fala e muito bem. Por-
que algumas empresas e pessoas estão quase que tor-
nando o ócio criativo uma forma de trabalho. A pes-
soa se sente na obrigação de fazer um curso de
ikebana, de tai chi chuan. Ora, se ela se obriga, saiu
do campo do ócio.

Vira mais uma tarefa na agenda.
Mais uma tarefa na linha de carreira. Ócio re-

creativo: uso essa expressão porque recreare, em la-
tim, é criar de novo. O recreio das crianças é o lugar
de criação, onde elas brincam, realizam. O ócio re-
creativo precisa ter espaço hoje nas organizações.
Ócio recreativo é a capacidade de você fazer o que
quer em momentos de não-trabalho. E que não seja

obrigatoriamente para compor a sua carreira ou o
seu perfil profissional. Ócio não é não ter o que fa-
zer, é poder escolher o que fazer. E, quando possí-
vel, isso compõe uma forma artística de existir. Mui-
tas vezes, o próprio trabalho pode ser uma forma
de ócio. Esse fazer por prazer é o ócio. Nem todo
mundo consegue isso, depende da profissão. Aí vol-
to ao conceito de obra. Precisamos substituir pouco
a pouco a idéia de trabalho como tripalium pela idéia
de obra como poiesis, a poesia de realização. O tra-
balho tem de ser inspirador e não expirador. "Mas
como fazer isso num lugar onde eu ganho mal, nin-
guém me reconhece e trabalho de uma maneira
insana?" Não, você não vai conseguir, ali você vai ser
infeliz. Ou você fica só enquanto precisa e vai pro-
curando outro lugar ou constrói ali a sua possibili-
dade. Nessa hora, a decisão é sua, de fato.

No aspecto do reconhecimento, qual o papel do líder e
qual a contribuição do RH?

O departamento de recursos humanos cada vez
menos é aquele que cuida das pessoas em si e cuida
mais da obra coletiva. E da inserção das pessoas den-
tro dessa obra como sua forma de reconhecimento.
Cabe ao profissional de RH evitar que as lideranças
sejam formadas apenas com perfil hierárquico. É ne-
cessário lembrar que liderança é sempre circunstan-
cial, ninguém nasce com essa condição. Liderar é ser
capaz de inspirar, de dar vitalidade, de animar. Lide-
rança, às vezes, está ligada à hierarquia, às vezes não.
O chefe está ligado à hierarquia, às vezes é líder, às
vezes não. Cabe ao RH, cada vez mais, formar nas pes-
soas a capacidade de inspirar. Outro ponto: liderança
não tem a ver com experiência extensa, mas com ex-
periência intensa. Experiência se mede pela intensi-
dade. Por exemplo: uma pessoa que guia há 30 anos
pode ter uma experiência extensa de volante, mas
talvez só o faça duas vezes por dia, de manhã para o
trabalho e na volta, à noite. E alguém que guia há

cinco anos pode fazer isso
o dia inteiro. Quanto mais
intensa a sua experiência,
maior a sua competência
para decidir coisas. A inten-
sidade agrega um repertó-
rio de problemas e solu-
ções na sua cabeça. O RH
tem de ser capaz de favore-
cer o líder que existe em
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cada um de nós. Oferece a
mim a ocasião e eu mostro
o meu talento.

O RH tem se mobilizado
em frentes como da qualidade
de vida, atração e retenção.
Mas as pesquisas feitas pela
professora Betania Tanure, da
Fundação Dom Cabral, sobre
o modo de vida dos executivos, por exemplo, têm mostra-
do grandes cargas de trabalho, estendidas muitas vezes
para os fins de semana. E mesmo a tecnologia acaba vi-
rando mais um fator de tensão. O discurso está na frente
da prática ou há uma incompatibilidade?

A virtualização do local de trabalho não signifi-
ca que a minha existência foi facilitada. Poder tra-
balhar em qualquer lugar significa que eu vou tra-
balhar o tempo todo. Agora, está se procurando um
ajuste que não tem a ver somente com o mundo do
trabalho, mas com o nosso modo de vida. Há exe-
cutivos que entram em desespero porque não con-
seguem mais conviver com a família. E como o mun-
do da competitividade é muito acelerado, ele preci-
sa estar o tempo todo em estado de atenção, produ-
zindo, procurando competência e eficácia, não so-
bra tempo para outras coisas. A responsabilidade é
de um mundo obsessivamente competitivo, mas é
muitas vezes também de um modo de vida da famí-
lia. Por exemplo: hoje, há um alto nível de consu-
mo nas famílias de classe média, dos executivos. Se
o executivo baixar a quantidade do trabalho, ele bai-
xa o padrão salarial e as pessoas consomem menos.
A questão central é: como fazer um pacto com a sua
família para que ela perceba que você está ofere-
cendo uma condição absolutamente privilegiada de
vida, com alto consumo etc., mas isso está te matan-
do, te amargurando e você não quer mais isso? Nes-
se sentido, a família tem uma responsabilidade sé-
ria. Essa história de "não misturo trabalho com vida
pessoal" é uma bobagem. Você é uma pessoa intei-
ra, que vive uma vida com várias dimensões
concomitantes. Não dá para fazer uma gaveta e di-
zer "agora eu vou ser pai". O que precisa é adminis-
trar o tempo. Para isso, talvez o executivo esteja es-
quecendo a necessidade de uma segunda distinção,
que é entre o urgente e o importante. A maior par-
te das pessoas está cuidando do urgente e não do
importante. É necessário tomar uma decisão em re-

lação a isso. Lamento, o mundo não mudará essa
lógica do Ocidente tão rapidamente. Acho que esse
nosso modelo de existência nas grandes metrópo-
les, com um trabalho acelerado, com uma
competitividade exacerbada, ainda tem um fôlego
de pelo menos dez anos. Mas não mais que uma
década, porque está próximo de um esgotamento.

De que forma ?
Uma parte do mundo executivo está próxima ao

colapso. O que temos de reorientar? O que, de fato,
precisamos em termos de bens materiais? Falta pou-
co para o Oriente assumir de novo o comando da
história, índia e China, que já compõem, hoje, dois
de cada cinco humanos, estão preparando suas bases
para dar um salto significativo em termos de domí-
nio econômico, político e assim por diante. Você já
imaginou se os chineses decidirem que têm direito
ao consumo que o ocidental acredita que tem direi-
to? Se cada chinês achar que tem direito a um carro
próprio, que cada quarto tem de ter uma TV, que
cada um tem direito a um tênis que custa o preço de
um pneu do carro? Se cada chinês achar isso, o últi-
mo cálculo que eu li diz que seriam necessários qua-
tro planetas Terra, em termos de recursos naturais.
O que isso tem a ver com o executivo e com a pesqui-
sa da Betania? A mesma decisão que a China tem de
tomar, nós temos de tomar no dia-a-dia. Até onde va-
mos? Até onde eu, executivo, vou levar minha vida ao
esgotamento? A custa de quê? De ter mais tênis, de
comprar o último carro, de poder consumir mais? Se
estou perdendo vida, estou vendendo a minha alma.
Aliás, os cristãos têm uma frase em que os executivos
deveriam pensar sempre: "De nada adianta um ho-
mem ganhar o mundo se ele perder sua alma." •

Entrevista publicada originalmente na revista
MELHOR - Gestão de Pessoas, da Editora Segmento
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