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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre uma nova forma de 

gestão que emerge a partir da crise da organização taylorista-fordista do processo 

de trabalho: o sistema de produção em massa flexível. Este novo modelo propaga-

se em um momento histórico particular, com a ideologia neoliberal, a crise do 

Estado Social e a emergência do regime de acumulação do capital 

predominantemente financeiro redefine-se a forma de explorar e degradar a força 

de trabalho. A superação dessa maneira de organizar é uma condição necessária à 

emancipação da classe trabalhadora. A reflexão crítica sobre a organização e 

gestão de trabalho deve fazer parte das preocupações teóricas e políticas do 

conjunto da classe trabalhadora e dos pesquisadores acadêmicos.  
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I – A COMPLEXIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS FORÇAS 

PRODUTIVAS E A DEGRADAÇÃO DO TRABALHO: OUTRORA 

AGORA. 

 

A história do desenvolvimento das forças produtivas na 

sociedade capitalista não é linear, portanto jamais apreenderemos a real e efetiva 

dinâmica da evolução do processo de trabalho - processo de valorização do capital 

- se o universo conceitual e a reflexão teórica não considerarem a complexidade 

do processo histórico, das lutas de classe e as particularidades tecnológicas.  

O modo de produção capitalista avança negando a manufatura, 

sistema de cooperação lastreado no trabalho humano. Com o progresso técnico e a 

consequente objetivação do processo produtivo, as habilidades manuais são 

transferidas para a máquina, os operários tornam-se simples complementos de um 

mecanismo morto, apêndices do processo de produção de mercadorias. Dessa 

forma, o capital realiza na história a subordinação do trabalho vivo ao trabalho 

morto. Com a maquinaria a subsunção formal do trabalho ao capital é substituída 

pela subordinação real. Assim se expressa Karl Marx (1980): 

 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; 

na fábrica, serve à máquina. Naqueles, procede dele o movimento do instrumental do 

trabalho; nesta, tem de acompanhar o movimento do instrumental. Na manufatura, os 

trabalhadores são membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, eles se tornam 

complementos de um mecanismo morto que existe independente deles (p. 498-3). 

 

Portanto, a máquina, diferente da ferramenta, não é um simples 

instrumento operado pelas mãos humanas. Os movimentos repetitivos inscritos 

nas engrenagens mecânicas - resultado da aplicação tecnológica da ciência - 

substituem os hábitos humanos e a destreza das mãos livrando assim o capital dos 

caprichos dos artesãos. O trabalho virtuoso do artesão é superado ele já não mais 
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concebe o produto apenas supervisiona as operações realizadas pelas máquinas-

ferramenta. 

 

E aqui está o específico da máquina: ao invés de ser um instrumento 

na mão do operário, a máquina é uma mão artificial. Ela se distingue da ferramenta 

menos pela força automática que a move do que pelos movimentos de que é capaz, 

movimentos inscritos em suas engrenagens pela arte do engenheiro e que substituem os 

processos, os hábitos, a destreza das mãos. (MANTOUX, 1990, p.178)  

 

Mas muito antes da introdução da máquina-ferramenta 

automática a desqualificação e a degradação do trabalho tinham chegado a níveis 

tão elevados que, em meados do século XVIII, algumas manufaturas empregavam, 

de preferência, indivíduos considerados inabilitados e meio idiotas. 

O professor de Adam Smith, A. Fergusson (1873), afirmava que 

a perfeição da manufatura consiste em libertar a produção material do espírito 

humano, da sua subjetividade e emoções. Sendo o sistema de cooperação 

manufatureiro um mecanismo vivo- que dispensa a razão e os sentimentos 

humanos do processo de criação-, deve ser considerado uma máquina cujas peças 

são o homens. Assim coloca Karl Marx em Miséria da Filosofia: 

As artes mecânicas triunfam perfeitamente quando destituídas de 

modo completo do auxílio da razão e do sentimento, e a ignorância é mãe da indústria 

tanto quanto a superstição. A reflexão e a imaginação estão sujeitas a extravios: mas o 

hábito de mexer o pé ou a mão depende nem de uma nem de outra. Por isso, poder-se-ia 

dizer que a perfeição em relação às manufaturas consiste em dispensar o espírito, de 

modo que sem esforço intelectual a fábrica possa ser considerada como uma máquina 

cujas peças são os homens. {...} Numa época em que tudo está separado, a arte de pensar 

pode ela própria constituir uma ocupação à parte (1976, p.103). 

 

Sendo assim, a degradação da classe trabalhadora- física e 

mental- não é um tema recente nos estudos sobre o processo de produção 

capitalista. A obra o de Karl Marx é rica em análises sobre a alienação e o 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

4 

sofrimento humano desde a subsunção formal do trabalho ao capital.  Com a 

subordinação real a maquinaria, além de não contribuir para a melhoria das 

condições de trabalho e exaurir os nervos da classe proletária, tende a criar uma 

superpopulação excedente em relação à capacidade dos meios de produção em 

gerar empregos 1. A citação abaixo é extremamente reveladora: 

 

O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo 

variado dos músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, física e espiritual. 

Até as medidas destinadas a facilitar o trabalho se tornam meio de tortura, pois a 

máquina em vez de libertar o trabalhador, despoja o trabalho de todo interesse (MARX, 

1980, p.483). 

Portanto, no incessante desejo de ampliar sua valorização, o capital 

revoluciona constantemente os instrumentos de produção e, desta forma, a despeito da 

exaustão física e psíquica do operário, realiza seu caráter progressivo; a criação de 

riqueza efetiva torna-se cada vez menos dependente do tempo de trabalho e do quantum 

de trabalho vivo utilizado no processo produtivo de mercadorias. Neste movimento 

histórico está presente a contradição de base do modo de produção capitalista, isto é, a 

contradição entre o seu fundamento - medida de valor- e seu próprio desenvolvimento. 

Há uma socialização constante das forças produtivas e uma apropriação privada, cada vez 

mais intensa, das riquezas produzidas coletivamente. 

Porém, ao pesquisarmos o processo de trabalho no século XX, 

observamos que o avanço geral da ciência e sua aplicação tecnológica não 

acontecem de forma linear, homogênea e generalizada. Isto significa dizer que o 

processo de acumulação capitalista gera formas de produção não integradas 

plenamente aos princípios avançados da maquinaria, ou seja, o capital "cria e 

recria" formas "atrasadas" de exploração que ganham conceitos “modernos” tais 

como “terceirização”, “descentralização da produção”, “produção domiciliar”. Já 

dizia Karl Marx, a maquinaria emprega mão de obra barata, mulheres, crianças de todas 

                                                 
1 A subordinação formal do trabalho ao capital significa a presença simultânea de dois elementos 

contraditórios: uma relação social capitalista que, todavia, se desenvolve com uma base de 
produção semelhante à do passado. É o que ocorre com a manufatura, os limites objetivos 
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as idades nas fábricas que produzem em grande escala, mas também nas indústrias a 

domicílio, isto é, nas residências dos trabalhadores ou em pequenas oficinas.   

 

{..} a indústria a domicílio moderna deve ser entendida como uma 

seção externa da fábrica (1980, p.529). 

É importante ressaltar que há, no interior de uma mesma 

indústria, uma expressiva heterogeneidade tecnológica principalmente nas que 

produzem roupas e calçados quanto naquelas que se dedicam à fabricação de 

produtos dimensionais, a indústria de forma.2 Ainda persiste nos países 

industrializados da periferia do capitalismo uma população economicamente ativa 

superexplorada que desenvolve suas atividades em “indústrias a domicílio 

modernas”. No setor de confecção de roupas, por exemplo, há diferentes formas 

concomitantes de organização das tarefas e subordinação do trabalho ao capital. 

(ABREU, 1986).  

Pesquisas recentes sobre a heterogeneidade tecnológica e 

organizacional da indústria de calçados da cidade de Franca, São Paulo, são 

reveladores. O município conta com 760 indústrias sendo que 552 delas (72,63%) 

são classificadas como microempresas, ou seja, empregam de 0 a 19 trabalhadores 

e trabalhadoras. A produção ainda tem com característica central o uso intensivo 

de mão de obra, tecnologia rudimentar e contra com a grande presença de trabalho 

praticamente artesanal. Só agora algumas empresas de maior porte começaram a 

introduzir máquinas automáticas de base microeletrônica (LOURENÇO, 2010).  

                                                                                                                                     

(físicos) e subjetivos (a vontade humana) da força de trabalho convertem-se em limites à 
produtividade e, consequentemente, à acumulação capitalista. 

2 A indústria de forma possui grande heterogeneidade tecnológica. Ainda está presente nessa 
indústria um sistema técnico de trabalho não desembaraçado das formas decompostas do 
sistema profissional, (TOURAINE, 1973) isto é, a divisão manufatureira do trabalho. A 
conformação dos produtos em dimensões determinadas (peças e componentes) exigia 
operações manuais, ou seja, demandava um corpo operário de execução direta que realizava 
trabalhos qualificados - torneiros mecânicos que operavam "máquinas universais"- e 
desqualificados - alimentadores de máquinas e montadores de peças e componentes. A indústria 
metal-mecânica avança em direção à automação programável (CAD/CAM/CIM), o torno 
universal tende a ser substituído pelo comando numérico. (SILVA, 1988) 
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E quando estudamos a indústria metal-mecânica no século XX, 

em particular a automobilística, observamos que alguns intelectuais revelam a 

natureza específica da forma taylorista-fordista de organização e gestão 

(dominação) do trabalho (SILVA, 2004). 

A indústria automobilística, em especial, tem sido na história do 

capitalismo, na sua fase monopolista, objeto de pesquisas desenvolvidas por várias 

disciplinas: psicologia social, sociologia industrial, engenharia de métodos, teoria 

organizacional e outras. 

De modo geral, essas disciplinas, têm como preocupação 

primordial melhorar a produtividade da empresa mediante uma eficiente gestão da 

força de trabalho, dito de outra forma, sua meta fundamental é construir a adesão 

da classe operária ao processo de exploração capitalista, a criação do “escravo 

contente” nos termos do pesquisador Maurício Tragtenberg (1989). 

A substância da organização burocrática heterogestionária é a 

luta entre as classes sociais, luta esta que acontece em torno do seu eixo material: 

a divisão do trabalho intelectual e manual, a separação entre a concepção e 

execução das atividades produtivas. A burocracia - hierarquia de poder que se 

sobrepõe à divisão técnica do trabalho - com seu corpo de gestores e especialistas 

profissionais personifica o capital. Há uma separação entre a gestão profissional e 

a propriedade das empresas, em especial nas grandes corporações transnacionais e 

sociedades anônimas. 

Portanto, o objetivo específico deste estudo é refletir 

criticamente sobre as “velhas e novas teorias gerenciais” e a degradação objetiva e 

subjetiva do processo de trabalho. O seu foco são as técnicas de “racionalização” 

do trabalho, isto é, o denominado paradigma taylorista-fordista de produção em 

massa e as novas formas de gestão da força de trabalho que emergem a partir da 

sua permanente crise latente e/ou manifesta.  

Desde a introdução da esteira transportadora que o absenteísmo, 

o turnover, os boicotes ao processo produtivo e principalmente as “greves 

selvagens” que passam por cima dos “sindicatos pelegos” surgem como formas de 
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“lutas de resistência” da classe operária contra o processo de intensificação do 

ritmo de produção, ou seja, contra a intensa exploração da força de trabalho e os 

consequentes desgastes físicos e mentais. 

 

2- A RACIONALIDADE TAYLORISTA-FORDISTA DA PRODUÇÃO E O 

TRABALHO PENOSO. 

 

O que significa a busca da eficiência produtiva da empresa por 

intermédio da “racionalização” do processo de trabalho?  

Na nossa visão, F. W. Taylor, H. Ford e o sociólogo Elton 

Mayo, o pioneiro da doutrina das relações humanas, são responsáveis pela 

elaboração de técnicas de controle social do trabalho que tem como objetivo 

ampliar o domínio do capital sobre o trabalho por meio da conciliação dos 

interesses antagônicos de classe. Eles, usando técnicas diferentes, já se 

preocupavam, no século XX, com a apropriação da subjetividade dos 

trabalhadores, domesticação humana.  Dizia Frederick Winslow Taylor: 

 

Há uma identidade de interesse entre capital e o trabalho e a 

administração científica tem, por seus fundamentos, a certeza de que os verdadeiros 

interesses de ambos são um único e mesmo: que a prosperidade do empregador não pode 

existir, por muitos anos, se não for acompanhada da prosperidade do empregado, e vice-

versa, e de que é preciso dar ao trabalhador o que ele mais deseja – altos salários- e ao 

empregador também o que ele realmente almeja – baixo custo de produção (1985, p.30). 

 

  O taylorismo-fordismo com seus métodos de “racionalização” 

da produção - fragmentação das tarefas, estudos de tempos e movimentos, 

estabelecimento da única maneira certa de executar o trabalho, princípio one best 

way, supervisão cerrada dos operários, incentivos monetários, individualização e 

quebra da solidariedade operária, esteira transportadora e ideologia da colaboração 

de classes, a harmonia administrativa - não pode ser confundida com o 
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desenvolvimento da maquinaria propriamente dito, isto é, com o processo de 

objetivação da produção, automação. 

Entre os intelectuais que revelam a natureza específica do 

taylorismo-fordismo e as formas de degradação objetiva e subjetiva do trabalho 

podemos citar: Simone Weil (1979), Gramsci (1935), Alain Touraine (1962), 

Harry Braverman (1974), Robert Linhart 91978), Nilton Vargas (1979), 

Christophe Dejours (1987), Maurício Tragtenberg (1989). No entanto, quase 

sempre as contribuições desses autores não estão presentes nas análises e nos 

estudos organizacionais, principalmente nos cursos de administração, engenharia e 

economia.  

Simone Weil (1979), durante uma conferência proferida no ano 

de 1937, para um auditório operário, ao refletir sobre as técnicas taylorista-

fordistas de produção, expõe com nitidez o quanto é vago o termo 

"racionalização". Diz ela que há vários métodos de racionalização (todos os 

métodos têm a ciência como sustentação) que na realidade não passam de técnicas 

de dominação e opressão da classe trabalhadora. Afirma claramente que houve na 

evolução do capitalismo duas “Revoluções Industriais” distintas: enquanto a 

“Primeira” tem como fundamento a aplicação dos avanços científicos na 

matéria inerte e nas forças da natureza, a denominada “Segunda Revolução” 

define-se pela utilização científica da matéria viva, os seres humanos. Para esta 

autora o fordismo avança o taylorismo uma vez que na esteira transportadora os 

componentes e peças são montados por destras mãos humanas; a esteira não deixa 

de ser um simples processo de manutenção mecânica.·. 

Para caracterizar o atual regime da indústria e as mudanças 

introduzidas na organização do trabalho fala-se quase que indiferentemente de 

racionalização ou de taylorização. A palavra racionalização tem prestígio junto ao 

público porque parece indicar que atual organização do trabalho é a que satisfaz a todas 

as exigências da razão, devendo uma organização racional do trabalho corresponder 

necessariamente ao interesse do operário, do patrão e do consumidor. Parece, realmente, 

que ninguém pode levantar-se contra isso. “O poder das palavras é muito grande, e desta 

já houve muito uso: assim como da expressão “organização científica do trabalho”, 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

9 

porque a palavra “científica” tem ainda mais prestígio do que a palavra racional”. (WEIL, 

Apud E. Bosi p. 115, 1979). 

Portanto, de certa forma, fica claro que o que se define como 

“Segunda Revolução Industrial” é, na realidade, o taylorismo-fordismo, um método de 

“racionalização” da produção - técnica social de controle - que é aplicado na matéria 

viva, ou seja, no ser humano em si mesmo. Grande parte destas técnicas - os estudos de 

tempos e movimentos humanos, a cronometragem dos gestos manuais, a lei da fadiga e a 

determinação do one best way- não é aplicada em indústrias automatizadas, em especial 

nas indústrias de propriedade, por exemplo, na indústria de processo contínuo. 

(petroquímica, álcool, alimentos etc.) Quando o processo de trabalho é objetivado - 

“cientificizado” - a produtividade independe da gestão da destreza manual, isto é, não há 

trabalho repetitivo e intenso para ser administrado pelo capital quando a máquina 

substitui as mãos humanas. 

As pesquisas de F.W. Taylor começaram em 1880. A mecânica, 

então, apenas começava a tornar-se indústria. Durante toda a primeira metade do século 

XX, a grande indústria quase estivera limitada ao têxtil. Só por volta de 1850 se 

começaram a construir tornos de estrutura metálica. Quando Taylor era criança, a maioria 

dos mecânicos ainda eram artesãos que trabalhavam em suas próprias oficinas (WEIL, p. 

120, 1979). 

E ainda mais, é preciso salientar que, neste momento, surgia, nos 

Estados Unidos, a Federação Americana do Trabalho. Um dos métodos de luta de 

classe utilizados pela ação sindical contra a ameaça do desemprego e a redução 

dos salários era restringir a produção, o controle do processo produtivo, até certo 

ponto, estava nas mãos da classe proletária. O objetivo primordial das técnicas 

tayloristas e do seu “discurso eficientista”, era eliminar a influência dos sindicatos 

sobre o processo de trabalho e destruir qualquer possibilidade de solidariedade de 

classe (WEIL, 1979). 

Não custa enfatizar que os incentivos monetários 

individualizados e a supervisão cerrada da classe trabalhadora são s princípios 

“científicos” apregoados por F. W. Taylor e H. Ford que complementam os 

cálculos cronometrados dos tempos padrões. Mas há várias lutas de resistência e a 

classe trabalhadora sempre arranja uma maneira de “tirar o corpo fora”, de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

10 

executar as tarefas com o espírito à deriva, pois a racionalização (coisificação) 

perfeita é impossível de ser realizada. Segundo as experiências de Simone Weil o 

trabalho repetitivo e intenso – condensação dos poros da jornada- provoca mais 

desgastes físicos e mentais do que a jornada prolongada (WEIL, 1979). 

 

O trabalho é penoso e monótono. Se realmente acontece que com esse 

sistema a monotonia seja suportável para o operário, é talvez o pior que se possa dizer de 

tal sistema. Certo é que a monotonia do trabalho começa sempre ser um sofrimento; se 

chega ao hábito, é à custa de uma diminuição moral. Na verdade, ninguém se acostuma a 

isso, ao menos que possa trabalhar pensando em outra coisa, com espírito à deriva, 

sonhando acordado (day dreaming). Mas, então, é preciso trabalhar em um ritmo que não 

exija assiduidade da atenção de que a cadência do trabalho precisa (WEIL, apud Bosi, 

1997, p. 124). 

As pesquisas realizadas por Robert Linhart na década de 1970, por 

exemplo, confirmam as reflexões realizadas pelos seus antecessores. Afirma o operário 

que trabalha na empresa Citroen, França, com a mente e o corpo totalmente anestesiados 

pelo ritmo que brota da própria engrenagem da esteira mecânica, que o roubo de um 

minuto de descanso, além de ser uma humilhação que gera sofrimento, é humanamente 

insuportável.  

  

Quanto às tarefas, elas me parecem feitas com uma espécie de 

resignada monotonia {...} depois de certo tempo, uma espécie de sonolência ritmada por 

sons, choques, clarões, ciclicamente repetidos e regulares se instala. {...} O barulho da 

chegada de uma nova carroceria, a cada três ou quatro minutos, marca o ritmo de 

trabalho. {...} Como poderia ter imaginado que me pudessem roubar um minuto e que 

esse roubo me faria tanto mal quanto a mais sórdida das canalhices? {...} Mas há 

protestos cada vez mais fortes e três ou quatro operários mais audaciosos acabam 

correndo para o ponto de partida da linha, cortam a corrente, paralisam-na novamente 

(1978, p.12-44). 

 

De acordo com Antonio Gramsci (1978), a racionalização 

taylorista-fordista da produção exige uma nova forma de adaptação psicofísica 
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dos operários ao processo de produção. Essa adaptação humana ao processo 

produtivo deve ser construída por meio de uma política de salários elevados e da 

elaboração de uma nova ética ("puritana") sexual para disciplinar a conduta 

familiar. Henry Ford, preocupado com a eficiência do método industrial, busca a 

racionalização do instinto sexual da classe proletária e de seus dependentes; a 

gestão empresarial ultrapassa o controle da força de trabalho na fábrica e "invade" 

o espaço doméstico. A racionalização taylorista-fordista do processo de trabalho, 

é, na realidade, uma mecanização do próprio operário, um aspecto físico maquinal 

que demanda uma continua eficiência muscular e nervosa que afeta negativamente 

o corpo e a mente dos trabalhadores. Em suas palavras: 

 

F. W. Taylor de fato exprime, com cinismo brutal, o fim da sociedade 

americana: desenvolver no trabalhador, ao máximo grau, atitudes maquinais, despedaçar 

o velho nexo psicofísico do trabalho profissional qualificado que exigia certa 

participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do trabalho e reduzir as 

operações ao seu único aspecto físico maquinal. {...} Mas quando o processo de 

adaptação se verificou, na realidade o cérebro {a subjetividade} do operário, em vez de 

se mumificar, atingiu um estado de completa liberdade. Só se mecanizou completamente 

o gesto físico; a memória do ofício, reduzido a simples gestos repetidos, com ritmo 

intenso, alojou-se nos feixes musculares e nervosos, e deixou o cérebro livre e 

desimpedido para outras ocupações (1978, p. 328). 

 No entanto, de acordo com Gramsci (1978) os empresários 

perceberam que havia uma “dialética interna” inerente ao novo método de 

produção. Adaptados psicofisicamente ao ritmo intenso das tarefas os operários 

não só pensam, mas ao não tirarem satisfações imediatas do trabalho maquinal 

poderão desenvolver ideias não conformistas e até perigosas. Os incentivos 

monetários são utilizados para disciplinar (motivar) o corpo coletivo de 

trabalhadores e assim evitar a não conformidade, a docilidade e obediência ao 

capital. 

Para Touraine (1973), predomina na fase taylorista-fordista da 

evolução do processo de produção uma organização centralizada do trabalho 
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aliada à manutenção do operário de execução direta. O ritmo do trabalho e a 

qualidade do produto sofrem influências diretas das reações particulares e 

subjetivas dos seres humanos, ou seja, o processo produtivo não foi objetivado, 

“cientificizado”. 

Afirma Harry Braverman (1981) que a divisão do trabalho 

permanece, no século XX, como um princípio fundamental da organização 

industrial. O princípio de Charles Babbage - barateamento da força de trabalho por 

meio da fragmentação dos ofícios - é a lei mais poderosa e geral ainda presente na 

sociedade capitalista. Em um dos seus vários momentos de clareza sobre as 

características particulares do fordismo, avança em sua análise quando revela que 

a linha de montagem ou a esteira mecânica - relíquia bárbara - pouco tem a ver 

com a tecnologia da máquina moderna, o objetivo primordial é transformar o 

homem em uma máquina. E não basta o capital comprar a força de trabalho é 

preciso “educar” o operariado para que ele se submeta aos ritmos intensos e 

repetitivos do trabalho degradado e penoso, o “movimento de relações humanas” 

com apoio de psicólogos e sociólogos industriais será uma das respostas do 

capital3. 

  

O que ele compra {o capital} é infinito em potencial, mas limitado em 

sua concretização pelo estado subjetivo dos trabalhadores, por sua história passada, por 

suas condições sociais gerais sob as quais trabalham, assim como pelas condições 

próprias da empresa e condições técnicas de trabalho. {...} Hoje os sucessores de 

F.W.Taylor encontram-se na engenharia e no projeto do trabalho, bem como na alta 

administração; os sucessores de Hugo Münsterberg e Elton Mayo acham-se nos 

departamentos de pessoal e escolas de psicologia e sociologia industrial. O trabalho em si 

é organizado de acordo com os princípios tayloristas, enquanto o departamento de 

pessoal e os acadêmicos têm-se ocupado com a seleção, o adestramento, a manipulação, a 

pacificação e o ajustamento da mão de obra para adaptá-la aos processos de trabalho 

assim organizado. {...} A transformação da humanidade trabalhadora em uma “força de 

                                                 
3 Afirma H Ford que em 1913, experimentou a primeira linha de montagem e sua a ideia teve com 

origem o sistema de carretilhas aéreas que usam os matadouros de Chicago. (1926, p. 79)  
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trabalho”, em “fator de produção”, como instrumento do capital, é um processo 

incessante e interminável. A condição é repugnante para as vítimas, seja qual for o 

salário, porque viola asa condições humanas do trabalho. (1981, p.58,83-84,125).  

Sendo assim novas estratégias e táticas gerenciais surgem 

constantemente para capturar a subjetividade humana (estímulos monetários e 

psicossociais), avançam diante das lutas de resistência da classe trabalhadora e em 

momentos especiais de crise aberta do capital. O conhecido “movimento de 

relações humanas”, já citado, emergiu na grande crise de 1929, em Hawthorne, 

bairro de Chicago e inspirou várias práticas empresariais no mundo 

contemporâneo. Para Elton Mayo, intelectual pioneiro do “movimento de 

humanização da indústria”, era preciso evitar que a paz industrial fosse 

comprometida com ações coletivas fora das fábricas. O operário, uma vez liberado 

da atenção à sua tarefa repetitiva e intensa, poderia, diante das suas esperanças 

frustradas, entregar-se às sonhos pessimistas e indesejáveis. (SILVA, 2004). 

 

Como revela o pesquisador Maurício Tragtenberg {...} na década de 

50, com o aumento de técnicos, engenheiros e trabalhadores do terciário, e maior 

desgaste nervoso no trabalho a aplicação de “relações humanas” coloca-se imediatamente 

como uma necessidade do capital. É o período em que surgem obras de relações 

industriais, sugerindo diplomacia no lugar do autoritarismo nas relações patrão-operário. 

Na França, por exemplo, emerge a “humanização do trabalho” e na Itália, sob a 

influência do catolicismo, o lema passa a ser “humanização na empresa”; na Alemanha 

avançam as técnicas de cogestão (1989, p.21). 

 

Portanto, quando Weil (1979), Touraine (1973), Gramsci (1978) 

e Braverman (1981) colocam em evidência que o processo de manutenção 

mecânica não tem o mesmo estatuto teórico da maquinaria abrem espaço para que 

a reflexão sobre o progresso técnico avance nesta direção e torne clara a grande 

diferença existente entre a objetivação do processo de trabalho - cientifização da 

produção - e a racionalização taylorista-fordista da produção.  
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Desta forma, não podemos ignorar o pioneirismo das 

contribuições desses autores. Acreditamos que esses pesquisadores, ao 

esclarecerem certa confusão estabelecida sobre a evolução do progresso técnico, 

possibilitam a compreensão de algumas questões que surgem, no final do século 

XX, em torno dos impactos das novas tecnologias sobre o processo de produção e 

sobre a geração de empregos. Como coloca Robert Kurz no seu artigo “O torpor 

do capitalismo”: 

Desde o final dos anos 70, os sociólogos costumam falar de um 

desemprego tecnológico ou “estrutural”. Isto significa que o desemprego desenvolve-se 

com independência dos movimentos conjunturais da economia e cresce até mesmo em 

períodos de surto financeiro. {...} em 1995, segundo números da Organização 

Internacional do Trabalho, 30% da população economicamente ativa de todo o mundo 

não possuía emprego estável (1997, p.159). 

 

Sendo assim, as reflexões sobre organização e processo de 

trabalho deveriam ser orientadas pelas revelações pioneiras feitas pelos 

intelectuais acima citados - em especial – Antônio Gramsci (1978) e Simone Weil 

(1979). Acreditamos que a análise das relações entre o progresso técnico e a 

“teoria organizacional” é essencial para desvelar o que oculta a ideologia 

gerencial. 

O pesquisador Nilton Vargas (1979), no Brasil, revela, em 

primeira mão, a especificidade do fordismo ao afirmar que a linha de montagem - 

com sua esteira mecânica - não é a forma mais evoluída de produzir, pois, apesar 

do trabalho já estar bastante desqualificado e simplificado, “a produção esbarra 

nos limites da capacidade humana, o braço operário ainda é um elemento 

importante da produtividade”. É relevante ressaltar que esse autor, ao comparar a 

linha da montagem com a manufatura - subsunção formal - admite que a 

subordinação do trabalho ao capital apresente limites semelhantes aos postos por 

essa forma de cooperação. Sendo assim, põe também em questão o estatuto 

teórico do taylorismo-fordismo. 
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Portanto, a partir da compreensão do significado particular da 

chamada "Segunda Revolução Industrial" 4 será possível perceber a gravidade dos 

equívocos de determinadas orientações teóricas que têm influenciado, sobremodo, 

o debate sobre as tendências históricas da evolução do processo de trabalho. Essas 

orientações colocam o sistema de produção taylorista-fordista no mesmo patamar 

do progresso técnico, isto é, do sistema de produção automatizado, sistema de 

máquinas-ferramenta. Colocar em evidência a especificidade das técnicas de 

“racionalização” de trabalho (taylorismo-fordismo) é, de certa forma, crucial para 

a compreensão do impacto das novas tecnologias sobre o mundo do trabalho, o 

desemprego em massa e a crise mundial do capital. 

A não compreensão da natureza específica da organização da 

produção taylorista-fordista - utilização científica da matéria viva, o homem - 

tem gerado o que Sayer (1989), Lojkine (1999) e outros denominam de visão 

binária da história. Em nossa opinião essa visão tem sido responsável, em 

grande parte, pelo entendimento de que o paradigma fordista de organização do 

trabalho foi superado radicalmente pelo sistema de produção em massa flexível, 

isto é, o sistema toyota de produção. É possível observar a nítida presença desta 

interpretação em estudos de vários pesquisadores, tais como, Kaplinsky (1989), 

Womack et al (1992) e outros. 

Segundo R. Kaplinsky (1989), o sistema de produção japonês 

(just-in-time/kanban) possibilita uma transformação na natureza do processo de 

produção: o trabalho torna-se multifuncional (multi-skill and multi-task work), os 

operários são envolvidos criativamente com os melhoramentos da fábrica (shop-

floor creativity) e com a qualidade dos produtos. Em resumo, para esse autor, há 

um claro movimento de reestruturação produtiva e industrial que tende a reverter 

o processo de desqualificação do trabalho.   

                                                 
4  Revolução industrial significa o desenvolvimento da maquinaria, a superação dos limites 

subjetivos impostos ao processo de produção. O taylorismo-fordismo não rompe com as 
barreiras humanas impostas ao processo de transformação.   
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Porém, a participação da mão de obra operária nos círculos de 

qualidade - na execução de tarefas múltiplas - tem sido, na realidade, uma forma 

de intensificar o ritmo do trabalho humano e “enxugar a mão de obra” gerando um 

exército de reserva “inempregável” e “supranumerário” nos termos de Robert 

Castel (1998). A forma repetitiva como são executadas as atividades - ciclos de 

trabalho curtos - não nos permite afirmar que está em curso um processo de 

requalificação do trabalho nas indústrias automobilísticas e nos setores de serviço 

que adotam vários princípios do denominado "modelo japonês de produção em 

massa flexível".  

Nas fábricas nas quais ainda persistem os elos entre a 

motivação e produtividade do trabalho manual, em especial na indústria 

automobilística, a gestão dos “recursos” humanos busca, das formas mais 

diversas, o engajamento físico-mental dos operários ao processo de produção. 

Em síntese, tanto a linha de montagem fordista, quanto à toyotista devem ser 

compreendidas como um caso especial de gestão da força de trabalho degradado e 

apropriação da subjetividade humana. 

O sistema toyota de produção em massa flexível inspira-se - no 

nível da gestão da força de trabalho no chão da fábrica - nas ideias participativas 

surgidas nos Estados Unidos, na década de 30, aperfeiçoadas posteriormente por 

pesquisadores behavioristas. (ODAKA, 1962; ISHIKAWA, 1993)  

Um dos mais importantes especialistas americanos, por 

exemplo, o "behaviorista" Cris Argyris (1973), ao criticar a extrema fragmentação 

do trabalho no fordismo clássico - causa da apatia, falta de interesse, absenteísmo, 

turnover e sindicalismo ativo - defende a tese que a introdução do 

"enriquecimento das tarefas" (trabalhador multifuncional), ao quebrar a monotonia 

e a consequente ausência de desafios na produção, gera o crescimento psicológico 

e a auto-realização do trabalhador. Sem o enriquecimento das tarefas, a clara 

percepção dos operários de que nas burocracias fabris faltam oportunidades de 

crescimento individual e de ascensão na carreira evidenciará que a "teoria 

marxista está certa".  
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O fato de estarem às sociedades estruturadas de tal forma que as 

pessoas que dirigem a indústria detêm o poder fora da indústria leva muitos trabalhadores 

à suposição de que a derrubada do poder é a única solução. (ARGYRIS, 1973, p. 90)  

O sistema toyota busca a elevação da velocidade da produção e a 

melhoria da qualidade das mercadorias por meio da perfeita sincronização dos 

gestos manuais (just-in-time/kanban), dito de outra forma, o perfeito nexo das 

ações e reações do corpo físico e mental, levando a degradação do ser humano e o 

sofrimento psíquico ao limite máximo. Nesta direção, para além dos círculos do 

trabalho, contribuem também para a construção do "homem coisa" a introdução da 

pedagogia dos "cinco porquês" e a redução dos estoques amortecedores. 

Por intermédio dessa “tecnologia educacional”, os "cinco 

porquês", os gestores buscam a excelência do sistema produtivo. A (re)montagem 

sistemática de cada falha cometida pelo trabalhador possibilita a descoberta da 

derradeira causa (porquê) e estimula a internalização das correções necessárias, 

isto é, gera um novo espírito no trabalhador, o trabalhador proativo (o operário 

adianta-se na solução), e uma nova concepção de organização, a “organização que 

aprende continuamente”.  

O estoque de segurança (amortecedor-buffers), presente no 

fordismo clássico, funcionava para os operários como uma espécie de instrumento 

estratégico de defesa contra a aceleração máxima do ritmo de trabalho, e 

consequentemente reduzia a eficiência das práticas gerenciais participativas tais 

como rotação de tarefas, ampliação de tarefas, enriquecimento de cargos e círculos 

de trabalho (SILVA, 2004). 

A afirmação de Kaoru Ishikawa (1993) de que no Japão os 

administradores ultrapassam a mera verbalização e colocam em prática as 

pesquisas comportamentais produzidas pelos teóricos americanos é extremamente 

esclarecedora.  

Portanto, como fica evidente, a aplicação das ideias 

participativas, têm como uma das exigências fundamentais a redução do estoque 

amortecedor e, com ele, dos “recursos” humanos considerados excessivos - "todos 
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os bolsões de folgas devem ser eliminados". Surge um novo método de 

“racionalização” da produção, um método que conta com a participação proativa 

da classe trabalhadora, uma aprimorada forma de exploração. (WOMACK et al, 

1982). 

Para a eficiência desse sistema de gestão de “recursos” humanos 

a instabilidade da mão de obra, o processo de subcontratação da força de trabalho 

e a destruição do sindicato combativo são elementos fundamentais, segundo 

alguns pesquisadores, são aspectos constituintes, ou seja, inerentes ao processo 

produtivo (LEITE, 1996; DEJOURS, 1999; SILVA, 2004). 

No ano de 1982, as pequenas empresas japonesas (aquelas com 

menos de 100 empregados) empregavam nada menos de 68,7% de toda a força de 

trabalho e pagavam menos. A remuneração representava 70% dos salários que 

eram pagos aos trabalhadores pertencentes ao núcleo estratégico (core) das 

grandes firmas. (KENNY e FLORIDA, 1988; CARVALHO, 1995; CHESNAIS, 

1997). 

A remuneração média das mulheres no ano de 1987, no Japão, 

correspondia a 52% dos ganhos dos trabalhadores masculinos. A carreira da mão 

de obra feminina é interrompida com o casamento e em geral retomada 15 anos 

depois com um "estatuto precário de part-time". (HIRATA, 1988; SAYER, 1989) 

Não há dúvidas entre os pesquisadores sobre o impacto negativo 

que estas relações de trabalho provocam na subjetividade operária. A insegurança 

e o medo de não pertencer ao núcleo da economia tornam-se os instrumentos 

básicos e fundamentais do despotismo da burocracia fabril. A precarização do 

trabalho - estatuto precário - integra o "espírito do modelo de administração 

japonês" e a ideologia do "engajamento estimulado" busca ocultar o processo de 

produção de mais-valia. O desenvolvimento desta forma de engajamento humano 

tem como característica própria o fato de combinar os elementos contratuais da 

força de trabalho com os benefícios "condicionais", o que permite manter a 

permanente "tensão sobre o trabalho" e afastar, por essa elevada pressão 
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emocional, o tédio provocado pela monotonia das tarefas repetitivas de ciclo 

extremamente curto. (CORIAT, 1996). 

Kamata revela em sua pesquisa o quanto é despótico o regime 

fabril da Toyota, não muito diferente do "fordismo de Detroit” 5·, da época do Sr. 

Bennet e de seu "corpo de policiais". Mesmo fora do trabalho a vida nos 

dormitórios é submetida a uma vigilância policial. No "chão da fábrica" os 

operários "não regulares" defrontam-se com a dominação arbitrária da gerência, 

que se manifesta de formas diversas: na forma de transferências compulsórias 

entre tarefas, intensificação do ritmo, obrigatoriedade de horas extras, ou pela 

atitude negligente da empresa em relação aos acidentes de trabalho. Os 

empregados regulares passam por condições igualmente opressivas, porém têm 

muito mais a perder (em termos de salários indiretos e benefícios) pela demissão 

voluntária do que os trabalhadores sazonais. Como disse um dos operários, "o 

emprego por toda a vida torna-se uma sentença de prisão perpétua". (KAMATA, 

apud BURAWOY, 1990, p. 44). 

Portanto, fica claro como o significado do trabalho nestas 

condições. O operário alienado e explorado pelo capital deve internalizar os 

objetivos da fábrica; a não interiorização significa defeito de engajamento, o que 

justificará a exclusão da empresa, isto é, a aplicação da moderna “teoria gerencial 

do ostracismo” (CORIAT, 1994). 

Na versão americana da empresa flexível enxuta (lean 

manufacturing), os operários têm chamado esta forma de administrar de 

"gerência by stress" - o tempo do ciclo da tarefa ficou reduzido a 60 segundos. 

Os gerentes tentam o tempo todo identificar e remover folgas, excesso de 

estoques, excesso de trabalhadores (GOUNET, 1999). 

                                                 
5 Em 1928, H. Ford foi chamado de Mussolini de Detroit pelo New York Times. Em 1945, qualquer 

forma de interação entre os proletários era vedada. Falar durante o trabalho ou sorrir 
significavam desrespeito ao código disciplinar fabril.  Por isso, surge "o cochicho da Ford e a 
fordização da face". (BEYNON, 1984 p. 49) 
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Em relação à fábrica fordista clássica, diz um representante dos 

operários entrevistados: "ao menos os trabalhadores não tinham de quebrar a 

cabeça tendo de melhorar o que estavam fazendo”. (WOMACK et al, 1992, p. 91). 

No sistema flexível de produção - além da exigência da 

repetição dos gestos físicos -, os gestores da força de trabalho impõem aos 

operários uma elevada carga psicológica. A socióloga Danièle Linhart afirma que 

nos setores nos quais o esquema tayloriano ainda é dominante a estratégia da 

empresa consiste em dominar a mente operária induzindo “La mentalité des 

pompiers”, isto é, a “mentalidade de bombeiro”: sempre pronto e sempre alerta 

para realizar o trabalho rápido e com a qualidade e produtividade requerida pelo 

capital. (LINHART, apud SANTON, 1999). 

E o Japão talvez seja o único país no mundo que tem um termo 

para definir doenças e mortes por excesso de trabalho: karo (excesso) shi (morte). 

Além de muitos casos de acidentes vasculares cerebrais (AVC), provocados pelos 

altos níveis de tensão emocional, dados da polícia revelam que os suicídios 

ultrapassaram 30 mil em 1998, e em 2003 foram registrados 34.427 casos. As 

causas aparentes são: a) a crise econômica que atinge o país desde 1990; b) as 

mudanças no mercado de trabalho que destroem até a estabilidade no emprego nas 

grandes corporações. Mas o fenômeno sócio-médico karoshi está, 

fundamentalmente, relacionado ao nível de estresse inerente ao sistema de 

produção enxuto, produção apenas a tempo (Just- in Time), melhoria contínua 

(Kaizen), estoque zero, trabalho multifuncional, círculos de qualidade, e 

terceirização (SILVA, 2004). 

Mas, com a predominância da exploração da mais-valia absoluta 

não surge o fenômeno karoshi apenas no Japão, no Brasil, por exemplo, adoecem 

e morrem trabalhadores volantes (boias-frias) por exaustão física nos canaviais da 

progressista Califórnia Brasileira, Araraquara e região. Esses trabalhadores e 

trabalhadoras são obrigados (as) a podarem cerca de oito toneladas de cana por 

dia, trabalham sem intervalos de descanso- nem a Lei da Fadiga de F.W.Taylor é 

aplicada-, e com câimbras no corpo sem direito de repor as energias gastas, 
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minerais e potássio. Muitos usam crack e álcool para suportar o ritmo intenso de 

trabalho e manter o alto nível de produtividade. 

E a onda de suicídios no local de trabalho leva a França a 

discutir a perversa “cultura” da privatização da economia. Após 25 suicídios na 

France Télécon, em apenas 20 meses, o governo fixou um prazo para que as 

empresas adotem medidas contra o agravamento da degradação subjetiva e 

objetiva do trabalho. A empresa foi privatizada em 2004, as políticas comerciais 

agressivas e a acirrada competição destruíram a solidariedade humana e a 

identidade de caráter público dos funcionários (Notícias BBC Brasil, 2010). 

Afirma o psiquiatra e psicanalista Cristophe Dejours (2009), que 

as ondas de suicídios surgiram apenas há 13 anos na França, na Bélgica e nas 

linhas de montagem de automóveis alemães e se espalharam por todos os países 

ocidentais. O ato de suicídio no trabalho e, sem dúvidas, uma mensagem brutal, 

resulta do silêncio dos outros companheiros, a destruição total dos eles sociais no 

trabalho pelos gestores contemporâneos fragiliza os seres humanos e produz uma 

crise de identidade. O sofrimento no trabalho não é maior do que no passado, são 

as defesas que deixaram de funcionar e avança a degeneração as relações de 

trabalho. E suas palavras: 

Para nós, clínicos, o que mudou foram principalmente três coisas: a 

introdução de novos métodos de avaliação de trabalho, em particular a avaliação 

individual do desempenho; a introdução de técnicas ligadas à chamada “qualidade total”; 

e o outsourcing que tornou o trabalho mais precário. A avaliação individual é uma 

técnica extremamente poderosa que modificou totalmente o mundo do trabalho, porque 

pôs em concorrência os serviços, as empresas, as sucursais e também os indivíduos. E se 

estiver associada quer a prêmios ou promoções, quer a ameaças em relação à manutenção 

do emprego, isso gera medo. E como as pessoas estão agora a competir entre elas, o êxito 

dos colegas constitui uma ameaça, altera profundamente as relações de trabalho. {...} 

Penso que os sindicatos foram em parte destruídos pela evolução da organização do 

trabalho. Não se opuseram à introdução dos novos métodos de avaliação. Em França foi 

feito um inquérito, há quatro anos, pela Inspeção Médica do Trabalho, em três 

departamentos, e chegaram a um total de 50 suicídios em cinco anos. É provavelmente 
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um valor subestimado, mas, extrapolando-o a todos os departamentos, dá entre 300 a 400 

suicídios no trabalho por ano (DEJOURS, 2010, p. 2-5). 

No Brasil, pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, 

entre 1996 e 2005, 181 bancários cometeram suicídios e, segundo pesquisas 

encomendadas pelo sindicato dos bancários em 2006, 18 mil profissionais sofriam 

de ideação suicida. Na China, país capitalista dirigido pelo Partido Comunista, 

mais um rapaz de 21 anos “caiu” do sétimo andar da janela da empresa Foxconn 

com vários cortes de faca no corpo, nove já haviam “pulado” dos dormitórios. A 

empresa tomou uma decisão cruel para “resolver” o problema cortando a 

indenização por suicídio (LOFTUS, 2010). 

A degradação subjetiva e objetiva das condições de vida avança 

em várias frentes de trabalho, o TMO (Tempo Médio de Operação) de uma 

teleoperadora de telemarketing é, em geral, de 29 segundos. A operária fica 

sentada 90% de tempo ou carga de trabalho, com atenção voltada para o visor do 

microcomputador, para o teclado e o fone de ouvido. Essa trabalhadora imaterial 

multifuncional pronuncia palavras repetitivas com a entonação e a voz 

padronizada adquirindo graves doenças psicopatológicas e sendo obrigadas, 

muitas vezes, a consumir drogas antidepressivas (NOGUEIRA, 2006).  Como 

disse Robert Kurz diante da crise mundial, estrutural e sistêmica do capital e do 

consequente desemprego em massa: 

 

Com as novas forças produtivas, já não é possível empregar de forma 

rentável grandes massas de força de trabalho em quantidade suficiente. Por isso o 

barateamento das mercadorias destinadas ao consumo dos produtores já não chega a 

garantir a acumulação do capital. A mais-valia relativa torna-se insignificante. A prova 

disto é que o capital retoma a predominância da mais-valia absoluta {...} E 

simultaneamente, deve cair o “nível histórico-moral” (Marx) atingido, dos custos de 

reprodução da força de trabalho, para que os salários reais possam baixar em absoluto: 

bens culturais, cuidados médicos são pouco a pouco, “declarados inacessíveis” ao nível 

médio do custo de vida (2005). 
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Portanto surgem, com a ideia da pseudoparticipação operária no 

processo produtivo, mecanismos sutis de dominação. A administração, 

preocupada em aumentar a produtividade e a qualidade das mercadorias para 

enfrentar a concorrência em mercados nacionais e mundiais, aprimora 

constantemente as formas de gerenciar a subjetividade humana degradada. Na 

busca da elevação da produtividade, o avanço perspicaz do capital revela formas 

sagazes de opressão humana - o aprisionamento da consciência e do imaginário - 

que evidencia a importância do estudo da teoria de administração burocrática 

como categoria histórica. O conteúdo da organização burocrática 

contemporânea, o dinamismo das formas de gerenciar a força de trabalho, é dado 

pelas condições materiais de produção, pelas relações sociais de produção 

capitalista. 

A coordenação (dos esforços humanos) não é aqui (nas burocracias 

contemporâneas) algo que surge da necessidade do trabalho, mas sim algo que se impõe 

como necessidade do capital, da exploração da classe proletária levada, neste contexto de 

crise mundial e sistêmica, ao paroxismo. (...) Isto torna muito importante o estudo da 

administração enquanto categoria histórica, enquanto exercício de poder por um quadro 

administrativo sobre os dominados (MOTTA, 1981, p. 14-17).  

Desta forma, é preciso considerar que as teorias administrativas 

são ideológicas como falsa consciência da realidade, e ao mesmo tempo 

operacionais em nível técnico. (TRAGTENBERG, p. 16, 1974). A ideologia 

gerencial, do taylorismo-fordismo ao toyotismo, oculta a exploração do 

trabalho, ou seja, oculta a essência do processo de trabalho capitalista, a extração 

da mais-valia. E como sabemos, no caso do toyotismo, a extração da mais-valia 

absoluta e relativa realiza-se ao mesmo tempo causa fundamental, em última 

instância, da elevação da degradação do trabalho nesse século (GOUNET, 1999). 

As doenças psicopatológicas, físicas e mentais, depressão e 

suicídios no local do trabalho estão relacionados à constante degradação das 

condições de vida da classe trabalhadora em geral. 

 

III – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
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Assim como a "doutrina das relações humanas" - que emerge no 

período de 30, época da grande crise de acumulação do capital -, a "teoria da 

administração japonesa" materializa em seu corpo a ideologia da cooperação 

entre as classes: não existem proletários, todos são colaboradores, parceiros ou 

clientes. Estamos diante de um momento inusitado na história, "vivemos em uma 

sociedade capitalista sem classes sociais", a teoria da administração decreta a 

morte da classe trabalhadora. 6 

A ideologia da empresa flexível global avança no momento em 

que o processo de desconstrução do Estado de Bem-Estar Social- dominado pelo 

mercado- coloca-se como uma inevitabilidade histórica e concorre, de maneira 

acelerada, para a redefinição da forma de exploração do trabalho, surge, como 

mencionamos, um novo instituto de dominação a “flexploração”, ou seja, o 

gerenciamento dos “recursos” humanos por meio do medo (BOURDIEU, 1998, 

p.124). 

Os Estados Nacionais foram capturados pelo mercado financeiro 

e para exemplificar a gravidade do momento histórico citemos texto escrito 

recentemente pelo jornalista Ignácio Ramonet sobre a atuação do chamado 

“cassino financeiro”.  

A que chamamos ‘mercados’? A este conjunto de bancos de 

investimento, companhias de seguro, fundos de pensão e fundos especulativos (hedge 

funds) que compram e vendem essencialmente quatro tipos de ativos: moedas, ações, 

papéis da dívida dos Estados e produtos derivados dos três primeiros. {...} a cada ano, as 

empresas de bens e serviços criam, em todo mundo, uma riqueza estimada (se medida 

pelo Produto Interno Bruto) em cerca de 45 trilhões de euros. Ao mesmo tempo, em 

escala planetária, os ‘mercados’ movem capitais avaliados em 3.450 trilhões de euros. Ou 

seja, setenta e cinco vezes o que produz a economia (2011). 

 

 

                                                 
6 Para Ford, os seus princípios administrativos não se aplicam só ao fabrico de veículos, pois, em 

seu conjunto, formam uma espécie de código universal que deve ser usado em hospitais e 
escolas, como ele mesmo experimentou. (Ford, H., 1926, p. 12) 
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Porém, a ideologia administrativa toyotista e o fenômeno 

conhecido como karoshi não somente ultrapassam fronteiras geográficas nacionais 

como também o âmbito original da fábrica e "invade" outros espaços sociais: 

setores de serviços, centros de telemarketing, as praças de alimentação nos 

shoppings, as escolas, as universidades e os hospitais públicos e privados. 

Para M.Chauí, por exemplo, a contrarreforma do Estado brasileiro 

tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é o portador de racionalidade 

sociopolítica. Este pressuposto coloca os direitos sociais (saúde, educação e cultura) no 

setor de serviços. A autonomia universitária, por exemplo, passa a significar gestão 

empresarial da instituição. Entende-se como flexibilização do trabalho o estabelecimento 

de contratos temporários e precários para docentes e funcionários. Em respeito à 

racionalidade taylorista, para economizar custos, a gestão empresarial da educação 

significa separar concepção (pesquisa e produção de conhecimentos) da execução 

(ensino/transmissão de conhecimentos) (CHAUÍ, 1999). 

Desta forma, todos se comprometem com os atos injustos - com 

a banalização da injustiça social -, todos se envolvem com os planos de 

“racionalização” dos recursos denominados de "enxugamento organizacional". Os 

que permanecem no emprego são obrigados a realizar um esforço extra de 

produção que logo se transforma no novo padrão de desempenho humano.  

Como vimos na sociedade que se rege por relações sociais 

antagônicas o aumento da produtividade não tem significado tempo livre (“ócio 

criativo”), emancipação humana e melhoria das condições de vida para a classe 

trabalhadora mundial, na realidade, como dissemos, o desemprego estrutural é a 

realidade cada vez mais presente no século XXI e o regime de acumulação 

predominantemente financeiro uma tragédia humana. (BOURDIEU, 1998; KURZ, 

1997; CASTEL 1998; BAUMAN, 2001; WALLERSTEIN, 2001; MÉSZÁROS, 

2009). 

 

Segundo Mike Davis (2006) os 57% das trabalhadoras e 

trabalhadores da América Latina, os 40% da Ásia e os 60% da África que estão na 

dita “informalidade”, compõem, na realidade um vasto proletariado informal, o 
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qual não pode ser chamado de lumpesinato e muito menos de exército de reserva 

no sentido clássico, pois já não há um sistema econômico capaz de absorver essa 

grandeza de desempregados, ou seja, capaz de comprar e assalariar a força de 

trabalhado disponível estagnada na miséria. 

Ao fazer um balanço da crise estrutural do capital Immanuel 

Wallerstein (2001) demonstra como a distribuição da riqueza material do sistema-

mundo é extremamente desigual e concentrada, talvez 85% das pessoas não 

tenham condições de vida superiores àqueles de populações trabalhadoras do 

mundo há quinhentos ou mil anos. 

De acordo com Zigygmunt Bauman (2001) são de fato “entulhos 

humanos”, “vidas desperdiçadas”, isto é, “os nômades da modernidade líquida”.  

O trabalho perdeu a centralidade e não é mais o eixo seguro em torno do qual se 

pode fixar autodefinições, identidades e projetos de vida, a norma da 

“modernidade líquida” é a fluidez das relações sociais, a incerteza. 

Para István Mészáros uma contradição básica do capitalismo é 

que ele não pode, de forma alguma, separar “avanço” de destruição e nem 

“progresso” de desperdício mesmo que os resultados sejam catastróficos com 

montanhas de lixo e envenenamento do maio ambiente. Há, em resposta a crise 

estrutural mundial, uma urgente necessidade de uma teoria de transição para o 

socialismo, pois o progresso capitalista é uma grande ameaça à sobrevivência da 

humanidade. 

A reflexão crítica sobre as relações sociais de produção e a 

organização capitalista do trabalho não pode esperar a “promessa do mundo 

novo”, ou seja, o seu questionamento deve fazer parte das preocupações teóricas e 

políticas do conjunto da classe trabalhadora, dos intelectuais e pesquisadores 

acadêmicos, dos técnicos, dos operários e das operárias.  

Como aprendemos estamos em um momento histórico crucial 

para a humanidade. Há lutas sociais em vários países da África, América Latina, 

Ásia e Europa. As manifestações dos jovens na Espanha e o Movimento “Occupy 

Wall Street” iniciado nos E.U.A., entre outros, demonstram a falência do atual 
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regime democrático e, consequentemente, a representação parlamentar. Os 

Estados estão, claramente, reféns do cassino financeiro. Em Paris, por exemplo, os 

movimentos em defesa da aposentadoria e contra as péssimas condições objetivas 

e subjetivas do trabalho são os fundamentos do lema dos protestos de rua: metrô, 

trabalho e túmulo. 

 

ABSTRACT 
 
The objective of this research is to study a new form of management that emerges from 
the crisis of the Taylorist-Fordist work process: the system of flexible mass production. 
This new model is propagated in a particular historical moment, with neoliberal ideology, 
the crisis of the welfare state and the emergence of the regime of capital accumulation is 
predominantly financial redefines how to exploit and degrade the workforce. 
Overcoming this way of organizing is a necessary condition for the emancipation of the 
working class. Critical reflection on the organization and management of work should be 
part of the theoretical and political concerns of the working class, the technical and 
academic researchers. 
 
Keywords: work, degradation, alienation, emancipation. 
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