
O senhor
do tempo

D
iante de suas idéias visioná-
rias, os workaholics torcem o
nariz. Empresários pergun-
tam-lhe como é possível ad-

ministrar essa mercadoria rara, que é
o próprio tempo, enquanto muitos in-
telectuais vêem em sua teoria um an-
tídoto irreversível contra a inércia do
sistema produtivo.

Para Domenico De Masi, sociólogo
italiano da Universidade La Sapienza,
de Roma, presidente da Escola de Es-
pecialização em Ciências Organizati-
vas, a S3 Studium, e pai do "ócio cria-
tivo", o tempo livre não é mais um mo-
mento residual da rotina de trabalho.
Pelo contrário. Trata-se de algo fisio-
lógico, ou melhor, do combustível da
criatividade humana.

Defensor convicto da redistribui-
ção do tempo, De Masi acredita que
o lazer assumirá, na sociedade pós-
industrial, um papel de extrema rele-
vância. Em sua opinião, a fronteira
entre trabalho intelectual e diversão
está cada vez mais tênue e, a seu ver,
o ócio criativo é o grande aliado das
empresas modernas.

Em entrevista exclusiva à Forbes
Brasil, o sociólogo fala de globalização,
sindicatos e religião e revela por que
ainda é um dos poucos pensadores oti-
mistas do nosso tempo.

O sr. afirma que o cérebro humano
precisa de tempo livre para produzir
idéias. Que tipo de benefício o ócio
criativo pode trazer para as empresas
e qual a diferença entre esse conceito
e a "preguiça pura"?

Por preguiça pura entendo inércia,
ausência de atividade física e mental:
não pensar e não fazer absolutamente
nada. É um perigoso estado vegetativo
que simula e prelude a morte. De fato,
o homem é um ser vital que, do início
ao fim de sua existência, é ativo física e
intelectualmente, seja de dia, seja de
noite. Pensa, sonha e se move continua-
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mente. A preguiça é contra a nossa na-
tureza, uma patologia voluntária. Ou-
tra coisa é o conceito de "ócio criativo",
uma tríplice atividade na qual o traba-
lho, o estudo e a diversão se entrela-
çam, interagindo tanto em nível físico
como intelectual. Se sou um jornalista,
posso passear em um parque e simul-
taneamente pensar naquilo que devo
escrever, tomar notas, divagar. Konrad
dizia: "Como faço para explicar para a
minha mulher que quando olho pela
janela estou trabalhando?". Obvia-
mente, um operário de uma linha de
montagem pode trabalhar e pensar em
outra coisa, mas não trabalhar e diver-
tir-se ao mesmo tempo. Portanto, o
ócio criativo é reservado quase exclu-
sivamente a quem exerce trabalhos in-
telectuais. Para as empresas, o ócio

produzir bens materiais em larga esca-
la, por meio de movimentos repetiti-
vos, não é absolutamente adequada pa-
ra produzir, hoje, idéias originais com a
reflexão criativa individual e de grupo.
Por isso, nesta fase na qual a automa-
ção ainda não é total, cada empresa de-
verá conter dois tipos de organização
muito diferentes entre si: uma para tra-
balhos braçais, sempre mais raros, ou-
tra para atividades criativas, cada vez
mais freqüentes.

De que maneira a informatização tí-
pica da sociedade pós-industrial alte-
ra a relação entre capital e trabalho?

A informatização não só facilita e
absorve o trabalho executivo de tipo
intelectual, como, por exemplo, o dese-
nho de axonometrias, a construção de

O senhor prevê uma futura socieda-
de caracterizada pelo trabalho a dis-
tância, pela flexibilidade e pelo tempo
livre. Nesse cenário, que papel terão
os sindicatos?

Os sindicatos, assim como as indús-
trias, são o produto de um modo his-
tórico de organizar o trabalho e os tra-
balhadores para obter a maximização
do lucro e dos salários. A passagem da
sociedade industrial para aquela pós-
industrial não elimina as ocasiões de
exploração, mas as modifica. No mun-
do industrial, a exploração do traba-
lho físico e repetitivo ocorria com a
aceleração dos ritmos, da degradação
das condições de trabalho, com a re-
dução dos salários e o autoritarismo.
Na sociedade pós-industrial a explo-
ração do trabalho intelectual, flexível

A preguiça é contra a nossa natureza, diferente do ócio
criativo em que trabalho, estudo e diversão se entrelaçam

criativo pode garantir pelo menos qua-
tro vantagens: menos estresse, menos
conflito, mais motivação e idéias cria-
tivas, o que não é pouco.

Como uma indústria pode tornar-se
criativa?

Nem todas as indústrias necessitam
de criatividade em todos os níveis. Na
Ford, que produzia o modelo T, a maio-
ria dos empregados que trabalhava na
linha de montagem deveria evitar qual-
quer variação nos standards adotados.
Se um operário introduzisse qualquer
inovação criativa, provavelmente atra-
palharia todo o processo produtivo.
Agora as tarefas repetitivas são delega-
das aos robôs e às máquinas automáti-
cas. Aos operários das fábricas e ainda
mais aos administradores e gerentes dos
escritórios sobram somente as ativida-
des que requerem grande flexibilidade
ou criatividade. Obviamente, a organi-
zação pensada e testada ontem para

histogramas ou a aplicação de algorit-
mos, mas também consegue ser uma
coadjuvante do homem em atividades
flexíveis e criativas, como a simulação
de vôos ou o desenho de células.

O pensador Jean Baudrillard decla-
rou que "a comunicação é vítima de
um excesso de comunicações". Con-
corda com a afirmação ou acredita que
essa seja a preocupação de uma elite?

As preocupações das elites anteci-
pam sempre as preocupações da mas-
sa. Portanto, nunca devem ser descon-
sideradas. Nas sociedades rurais exis-
tia carência de informações; na socie-
dade industrial se sofria de rigidez de
informações; e na sociedade pós-in-
dustrial se é vítima da redundância de
informações. Antes era necessário um
esforço dantesco para adquirir infor-
mações. Hoje o problema é selecioná-
las, colocá-las em ordem hierárquica,
confrontá-las, decodificá-las.

e criativo acontece com a imposição
de regras rígidas, da liderança autori-
tária, com as tarefas banais, a carên-
cia de oportunidades para crescer pro-
fissionalmente, a falta de reconheci-
mento dos méritos do trabalhador, a
rejeição injustificada de suas idéias, a
ameaça de demissão e daí por diante.
Durante os 200 anos da sociedade in-
dustrial, os sindicatos elaboraram teo-
rias e testaram métodos antagonísti-
cos que contribuíram para melhorar
muito a burocracia e as condições de
trabalho dos operários das fábricas.
Agora, na sociedade pós-industrial in-
telectualizada, global e com um traba-
lhador explorado de outra maneira, os
sindicatos deverão modificar radical-
mente seus objetivos, os alvos, os mé-
todos, as parcerias.

Se o desafio do futuro será, como o
senhor defende, criar idéias em vez de
bens materiais, como os países com
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baixo nível de instrução e poucos in-
vestimentos em pesquisas poderão
participar desse novo contexto?

Infelizmente serão descartados da
competição internacional. Assistiremos,
praticamente, a uma tripartição iníqua
dos países: a hegemonia será privilégio
daqueles capazes de produzir sobretudo
idéias por meio da universidade, dos la-
boratórios, da arte e da ciência. Os paí-
ses do Segundo Mundo deverão se con-
tentar com as fábricas manufatureiras
que poluem e rendem pouco. O Tercei-
ro Mundo será obrigado a trocar as pró-
pias matérias-primas, a própria mão-
de-obra e a subordinação política pela
sobrevivência. Na sociedade pós-indus-
trial, centrada na produção de bens ima-
teriais, a única maneira para entrar no
Primeiro Mundo é elevar os níveis de

pelo trabalhador industrial serão cum-
pridas por máquinas ou pelos trabalha-
dores do Terceiro Mundo. Por isso, o
profissional mais disputado pelos head
hunters será cada vez mais parecido
com uma mulher bela, inteligente, refi-
nada, criativa e sempre mais distante da
semelhança com um robô.

Que papel assumirão as universida-
des nesse cenário?

A formação será permanente. Aju-
dará os jovens a viver bem e os idosos
a morrer bem. A formação universitá-
ria, cada vez mais teórico-prática, de-
verá nos preparar para o ócio criativo,
que, como todas as artes, requer voca-
ção natural e profissionalismo espe-
cializado. Portanto, a universidade de-
verá ser capaz de preparar os estudan-

de, que encontra sua máxima expres-
são no made in Italy.

Apesar da globalização, alguns
países europeus conservam tradições
como aquela de fechar o comércio
após o almoço ou depois das 21 ho-
ras. O senhor acredita que esse cos-
tume desaparecerá ou deverá se man-
ter como um diferencial em relação
ao comércio non-stop como aquele
americano, por exemplo?

Acredito que caminhamos na dire-
ção de um comércio de desregulação
no qual existem pessoas dispostas a
vender e outras prontas a comprar 24
horas em todo o mundo. Assim caem
as fronteiras entre o dia e a noite, entre
o dentro e o fora, o perto e o longe. Is-
so também vale para o comércio.

Fui educado na crença de que as injustiças sociais são resolvidas
com a caridade. Hoje tenho convicção de que isso não basta

instrução e os investimentos em pesqui-
sa científica e estética.

Na sociedade pós-industrial outra
mudança é o perfil da mão-de-obra.
Que tipo de profissional será sempre
mais disputado pelos head hunters?

O trabalhador pós-industrial é exa-
tamente o oposto do trabalhador in-
dustrial. O primeiro trabalhava com os
braços, era analfabeto, tinha poucas ne-
cessidades fortes e primárias. Exercia
tarefas programadas, quantitativas, pro-
duzia parafusos. O trabalhador da so-
ciedade pós-industrial, por sua vez, tra-
balha com a mente. Este é formado, tem
múltiplas exigências fracas e voluptuo-
sas e exerce tarefas globais, flexíveis,
qualitativas. Além disso, produz idéias,
informações, símbolos, valores, estética.
O primeiro era controlado, enquanto o
último deve ser motivado. Mais cedo
ou mais tarde, todas as tarefas realizadas
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tes para produzir riqueza pelo trabalho
e, ao mesmo tempo, produzir saber por
meio do estudo, além de bem-estar por
meio do divertimento.

Se hoje, além da funcionalidade
de um produto, os consumidores
apreciam e pagam a sua estética, o
senhor acredita que o made in Italy G
toda a sua aura simbólica conquista-
rão sempre maior espaço no merca-
do internacional?

Não tenho dúvidas. Atualmente, o
mundo é composto por 194 países. A
Itália, apesar de não dispor de maté-
rias-primas nem de vastos territórios
ou de uma população numerosa, con-
seguiu figurar entre os os primeiros 30
países que formam a OCSE (Organiza-
ção para Segurança e Cooperação na
Europa), além de ser uma das nações
do G 8. Essa performance deve ser atri-
buída exclusivamente a sua criativida-

Considerando o duplo efeito da glo-
balização, ou seja, a homogeinização
dos países e, ao mesmo tempo, a ten-
tativa de conservar uma certa subjeti-
vidade, o que o senhor pensa de ini-
ciativas como o Mercosul e a embrio-
nária ALCA?

A globalização, em vez de reduzir a
propensão à defesa e à valorização das
identidades, as reforça. Muitos produ-
tos têm sucesso porque possuem uma
forte conotação identidária. A Coca-
Cola ou a rede Mc Donald's conquista-
ram o mundo inteiro justamente por-
que são americanos. A mesma coisa
acontece com o guaraná e a bossa nova.

Durante a sua carreira, suas pesqui-
sas, o senhor enfrentou algum momen-
to de ruptura crítica em relação as suas
idéias iniciais e as mesmas teorias com
as quais o senhor havia se formado?

Eu me formei em uma escola salesia-



na fortemente baseada na fé religiosa.
Acreditava que o homem tivesse sido
criado por Deus. Hoje sou profunda-
mente laico. Portanto, creio que Deus te-
nha sido inventado pelo homem. Fui
educado a pensar que as injustiças so-
ciais são solucionadas com a caridade.
Hoje tenho convicção de que a caridade
não basta. Também é necessário força.

Algumas pessoas o consideram uma
espécie de intelectual pop star. O se-
nhor se reconhece, pelo menos par-
cialmente, nessa etiqueta?

De jeito nenhum. Há 60 anos estu-
do pelo menos seis horas por dia. Três
horas para compreender as coisas. Ou-
tras três para entender como explicá-
las sem entediar os outros. Existe um
preconceito positivo em relação aos in-
telectuais pessimistas, que exprimem-
se de maneira incomprensível e que re-
jeitam a ajuda da mídia para divulgar
suas próprias idéias. Também existe
um preconceito negativo contra os in-
telectuais otimistas, que falam de ma-
neira simples e que valorizam os meios
de comunicação de massa. Eu sou um

otimista. Tento me fazer entender e fi-
co feliz quando consigo transmitir mi-
nhas idéias a um número cada vez
maior de pessoas.

O seu pensamento laico está ao la-
do daquele de Frei Betto no livro Não
Existe Progresso sem Felicidade. Que
valores vocês compartilham?

Compartilhamos o otimismo, a
solidariedade, a confiança na nature-
za humana, a indignação com a in-
justiça, a consciência de que somos
todos feitos para criar e ser felizes.
Não é pouco.

O senhor poderia nos descrever o
seu cotidiano?

Acordo por volta das 8 horas. Escu-
to no rádio a síntese das notícias publi-
cadas pelos jornais, porque não os leio.
Escrevo, leio ensaios, navego na inter-
net, escuto muita música. Vou ao cine-
ma todos os sábados e domingos. Pas-
so muito tempo junto aos meus cola-
boradores e amigos. Durmo por volta
das 3 horas da manhã, depois de ter li-
do uma poesia. Viajo muito, porque
cada viagem é uma aventura e os seres
humanos precisam delas.

Quais serão os seus próximos tra-
balhos, além de sua atividade aca-
dêmica?

Estou selecionando alguns artigos
em um volume e preparando um livro
no qual descrevo as absurdas dificul-
dades burocráticas que enfrentei na
Itália para realizar um auditório proje-
tado pelo grande gênio brasileiro Os-
car Niemeyer, meu amigo.

O senhor pretende publicar outros
livros no Brasil?

Toda vez que escrever um livro
pretendo propô-lo ao meu editor bra-
sileiro. Ficarei muito feliz se decidi-
rem publicá-lo, porque o público bra-
sileiro é o que tem mais afinidade
com minhas idéias.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 143, p. 4-7, 1 nov. 2006.




