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Na minha história, carrego pedras e jogo longe;
do pé no pó, eu marco o chão;
o meu suor molha a terra
e, ao pôr-do-sol, eu como o pão.

Do ronco do motor, sai o vapor;
Do braço meu, a força mágica;

A boca seca, o silêncio cala; 
Na noite escura,eu tenho dor. 

Sou ser de mim
Da pedra, do chão, do suor e do sol 
Quando como pão da livre mão.

Em mim, não estou
No motor, na mágica, no silêncio e na noite,

Da falta de sabor, só tenho a dor. 

(Eliane Carvalho)
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RESUMO

Esta dissertação se propõe a analisar a organização social do trabalho na ordem 

burguesa, enfocando a relação histórica entre os modelos produtivos e as formas de 

organização  do  trabalho  humano  e  destacando  os  processos  de  melhoria  da 

qualidade de vida no trabalho e as nuanças do trabalho alienado. Esta análise parte 

de  um levantamento  sobre  as  transformações  socioeconômicas  iniciadas  com o 

Fordismo e segue o percurso histórico até a Reestruturação Produtiva, destacando, 

neste último, o papel desempenhado pelo Estado Neoliberal. No segundo momento, 

fizemos um resgate histórico da organização do trabalho salientando as formas de 

inserção da classe trabalhadora através da exploração de sua força de trabalho e as 

formas  de  resistências  possíveis  em  cada  momento,  percebendo  os  caminhos 

traçados e conquistados para a melhoria das condições de vida no trabalho. Depois 

de toda explanação, refletimos sobre a apropriação das teorias motivacionais e dos 

processos de melhoria da vida do trabalhador como uma estratégia para beneficiar o 

capital.  No  terceiro  momento,  partindo  do  pressuposto  que  a  alienação  é  parte 

constituinte do capitalismo e que tem um papel fundamental na desumanização do 

trabalhador, fizemos uma exposição categorial e analisamos como os processos de 

qualidade de vida no trabalho e alienação coexistem. Na análise final, constatamos 

que  não  podemos  negar  a  importância  das  melhorias  das  condições  físicas, 

humanas  e  sociais  do  trabalho,  entretanto,  somente  em  uma  outra  forma  de 

sociabilidade,  com  a  organização  social  do  trabalho  livremente  associada,  o 

trabalhador irá superar a condição de explorado, através da emancipação de sua 

classe e de toda a humanidade em que todos poderão experimentar e vivenciar a 

autonomia plena.

Palavras-chave:  Trabalho;  Capital;  Força  de  Trabalho;  Qualidade  de  Vida  no 

Trabalho e Alienação.



ABSTRACT

This paper considers analyzing the social organization of the work in the bourgeois 

order, focusing the historical relation between the productive models and the forms of 

organization of the human work and detaching the processes of improvement of the 

quality of life in the work and nuances of the mentally ill work. This analysis originates 

from a  survey on the  social-economic  transformations initiates  with  the  Industrial 

Revolution  and  follows  the  historical  passage  analyzing  the  Fordismo  and  the 

Productive Reorganization, detaching in this last, the role played for the Neoliberal 

State. In the second moment, a historical rescue of the organization of the work was 

made pointing out the forms of insertion of the proletariat through the exploration of 

its force of work and the forms of possible resistance at each moment, perceiving the 

ways  conquered tracings and for the improvement of  the conditions of life in the 

work. After all explanation, we reflect on the appropriation of the motivation  theories 

and the processes of improvement of the life of the worker as a strategy to benefit  

the capital. At the third moment, leaving of the estimated one that the alienation is 

part of the capitalism and that has a basic role in the negation of the humanity of the 

worker, we made a categorical exposition and we analyze as the processes of quality 

of life in the work and alienation walks side by side. In the final analysis, we evidence 

that we cannot deny the importance of the improvements of the physical conditions 

and the conditions of social and human of the worker, however, only in another form 

of sociability, with the social organization of the work freely associated, the worker 

will  go  to  surpass  the  explored  condition  of,  through  the  emancipation  of  the 

proletariat and all the humanity where everybody will be able to try and to live deeply 

the happiness to be free.   

 Keyword: Work; Capital; Human factor; Quality of Life in the Work e Alienation
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INTRODUÇÃO

Neste  estudo,  realizaremos uma análise  dos aspectos  constitutivos  da 

realidade para os quais convergem as estratégias de qualidade de vida no trabalho e 

de alienação, relacionando-as ao mundo da produção material e reconhecendo que 

tal realidade é histórica, dinâmica e contraditória.

Nossa  discussão  tem  como  pano  de  fundo  as  transformações 

socioeconômicas  iniciadas  no  início  do  século  XX,  com  o  modelo  fordista  de 

produção, seguindo a trajetória histórica até a contemporaneidade, apresentando a 

relação  entre  os  modelos  produtivos  e  a  organização  do  trabalho,  avaliando  as 

conseqüências  para  a  vida  do  trabalhador,  principalmente  no  que  consiste  na 

melhoria das condições de vida humana no trabalho.

O  caminho  percorrido  para  chegar  ao  objeto  em  questão  teve  como 

método  de  análise  da  realidade  a  dialética,  que  é  a  própria  realidade  em  sua 

dinamicidade, na qual as mediações entre o ser e a matéria são transformadas em 

conceitos. A investigação partiu do real pensado, das categorias simples as quais 

dão conta do universo abstrato e permitem um retorno para apreender o real em 

suas  multidimensidades  como  concreto  pensado.  Portanto,  esse  estudo  tem  o 

caráter qualitativo no intuito de compreender os significados das ações, as relações, 

a história e as transformações no contexto no qual estão inseridos. 

Na definição do objetivo da pesquisa, partimos do movimento do real que 

nos propiciou encontros e desencontros muito importantes para a elucidação dos 

aspectos apresentados pela realidade.

A princípio, tínhamos a intenção de realizar uma pesquisa de campo para 

analisar  um programa  de  qualidade  de  vida  no  trabalho  em uma  empresa  que 

tivesse passado pelo processo de reestruturação produtiva, mas, ao olhar para o 

real,  as  condições  não  se  apresentaram favoráveis,  pois,  do  discurso  teórico  à 

prática, a realidade tinha se alterado. Não identificamos um programa definido e 



coeso, localizamos ações pontuais voltadas para a qualidade de vida no trabalho 

dispersas  no  contexto  empresarial,  observamos  que  as  demandas  que  se 

apresentavam tinham um outro caráter, o da inserção da valorização da força de 

trabalho como uma estratégia gerencial, dentro da lógica da “Qualidade Total”, com 

as  normatizações,  e  da  mudança  de  valores  sociais  no  que  consiste  a 

“Responsabilidade Social”. Daí pudemos observar que, para cada momento histórico 

da  humanidade,  a  partir  da  estrutura  do  modelo  de  produção,  todas  as  demais 

relações sociais eram redefinidas. Foi o que aconteceu, nestes últimos tempos, em 

relação às ações minimizadoras das conseqüências da exploração do trabalho para 

a vida do trabalhador.

Diante desses novos acontecimentos, entendemos que seria importante 

demonstrar a relação entre os modelos de produção e as formas propostas para a 

melhoria  das  condições  de  trabalho  e  de  vida  do  trabalhador,  identificando  as 

nuanças de tal relação, para compreendermos o movimento que se expressa.

Para  fundamentar  teoricamente  nossa  pesquisa,  utilizamos  como 

referência a leitura de Marx sobre o modelo de produção capitalista, que tem como 

elementos:  o  capital;  as relações de trabalho baseadas no salário;  a  subsunção 

formal e real do trabalho ao capital;  as mercadorias; a mais-valia;  a propriedade 

privada; e a divisão em classes. Marx deixa claro que o capitalismo não tem como 

objetivo  a  realização  humana,  e,  sim,  a  acumulação  de  riqueza.  Portanto,  a 

apropriação da força de trabalho humano favorece o acúmulo do capital.

Entretanto,  utilizamos  algumas  premissas  básicas  que  nortearam  a 

trajetória  teórica  e  nossas  análises.  Nesta  dimensão,  buscamos  compreender, 

conceitualmente,  as  categorias  que  se  apresentam  à  problemática  levantada:  o 

trabalho:  compreendido  como  a  mediação  entre  o  homem  e  a  natureza 

reproduzindo  a  vida  em  um  processo  de  adaptação  ativa  e  de  transformação 

consciente do ambiente; o ser humano (o homem): o homem como ser ontológico 

compreendido  como  um  construto  histórico-social;  o  capital:  entendido  como  a 

produção e circulação da mercadoria que alcança sua forma mais desenvolvida no 

capitalismo; a qualidade de vida no trabalho: melhoria das condições de trabalho, 

através da reestruturação das tarefas, com o objetivo de oferecer saúde, segurança 

e  satisfação  aos  trabalhadores;  e  alienação:  uma  expressão  da  objetivação  do 
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trabalho que causa estranhamento ao trabalhador, fazendo com que as coisas, o 

trabalho e  o  próprio  homem se  tornem exteriores  a  ele,  aprisionando-o  em sua 

condição de mercadoria. 

A trajetória de nossa elaboração teórica inicia com um recorte histórico 

das grandes mudanças ocorridas no capitalismo, com relação a sua base produtiva,  

desde o início do século XX, com o fordismo até a reestruturação produtiva.  No 

primeiro  capítulo,  temos  a  intenção  de  demonstrar  como  o  modo  de  produção 

capitalista, no enfrentamento de suas crises, para garantir a hegemonia econômica e 

o controle sociopolítico redefiniu suas bases produtivas visualizando o aumento da 

produtividade e do lucro.

No segundo capítulo,  analisamos a relação do fator econômico com o 

fator  humano  a  partir  da  organização  social  do  trabalho  na  ordem  burguesa, 

entendendo  que  a  substância  social  do  trabalho  também  é  utilizada  de  forma 

diferenciada nas várias fases de organização capitalista para garantir o acúmulo do 

capital.

Para  compreender  a  dinamicidade  desta  relação  em  sua  totalidade, 

apresentamos uma breve reflexão sobre a relação do homem com o trabalho a partir 

da teoria lukacsiana e marxista que define a natureza humana como uma construção 

histórico-social,  e  o  trabalho,  em  sua  forma  concreta,  como  mediação  entre  o 

homem e a natureza, responsável pela transformação e pela manutenção da vida 

humana.  Entretanto, é o trabalho em sua forma abstrata que possibilita o homem se 

tornar uma mercadoria, por sua característica de produção de mais-valia.

Para  compreender  o  lastro  da  exploração,  analisamos  as  formas  de 

resistência da classe trabalhadora e as formas de melhoria das condições de vida no 

trabalho, discutindo a duplicidade de sua natureza: condições humanas dignas de 

trabalho e estratégias para o incremento produtivo.

É mister destacar a forma atual pela qual vem se expressando a gestão 

das estratégias de melhorias no trabalho: a gestão da responsabilidade social, em 

que  ações  como  preservação  do  meio  ambiente  e  comprometimento  com  a 

segurança e saúde dos trabalhadores tornaram-se fatores competitivos. No que se 

refere  às  garantias  trabalhistas  e  de qualidade de vida  no trabalho tem-se uma 
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normatização: a SA 8000 que certifica qualitativamente as empresas que estiverem 

dentro dos critérios da norma.

No  terceiro  capítulo,  investigamos  as  determinações  da  categoria  da 

alienação, compreendendo sua relação com o trabalho, em sua forma objetivada, 

bem como na atividade produtiva como elemento das estratégias da qualidade de 

vida no trabalho. A alienação, aqui, se expressa na apropriação da humanidade do 

trabalhador e de sua condição de ser humano intelectual e criativo.

Essa  construção  teórica  evidencia  muitas  questões  que  perpassam  o 

mundo do trabalho e a sociedade, como determinações históricas que afirmam o 

papel central do trabalho na vida humana e na constituição de sua humanização que 

vai muito além do que melhorias nas condições de trabalho.
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CAPÍTULO I

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO NA ORDEM BURGUESA: ENFOQUE 
NO MODELO PRODUTIVO

O processo de transição na base econômica é historicamente direcionado 

pela forma como o capital se estrutura para garantir o seu domínio sobre o trabalho, 

estabelecendo  o  controle  do  método  de  produção,  visualizando  o  aumento  da 

produtividade e do lucro. 

As grandes mudanças ocorridas no capitalismo, com relação a sua base 

produtiva,  desde  o  início  do  século  XX,  com  o  fordismo  até  a  reestruturação 

produtiva, vêm redimensionando a relação Capital x Trabalho e, conseqüentemente, 

esboçando  novas  relações  capitalistas  de  produção,  o  que  tem  alterado 

profundamente as relações sociais.

Neste  capítulo,  faremos um recorte  histórico  desses  momentos vividos 

pelo modo de produção capitalista no enfrentamento de suas crises, para garantir a 

hegemonia econômica e o controle sociopolítico. Ressaltamos que a apresentação 

de cada momento será didaticamente dividida, mas o caminho histórico é o mesmo 

e as transformações se deram dialeticamente, num processo de mudança contínuo 

e inacabado.

1.1 Modelo de produção fordista

Henry Ford (1913) proprietário da indústria automobilística Ford, através 

da racionalização da produção, usando os princípios da administração científica de 



Taylor, que ficou conhecida como Taylorismo1, desenvolveu o modelo de produção 

fordista, uma nova forma de organização da produção e dos métodos de trabalho.

O grande objetivo de Ford era produzir em massa o modelo T, já que a 

produção em massa reduziria os custos e o automóvel poderia ficar mais barato e, 

assim, seria vendido em grande escala.

Para a expansão do fordismo2, seu idealizador percebeu que não bastava 

apenas transformar  o  modelo  de  produção,  era  preciso  transformar  toda a  rede 

social e econômica, a fim de obter um novo modelo de homem e de trabalhador. 

Na América,  a racionalização  determinou a necessidade de elaborar um  

novo  tipo  humano,  adequado  ao  novo  tipo  de  trabalho  e  de  processo  

produtivo... (GRAMSCI, 2001, p. 248)

Gounet (1999) destaca que, para o fordismo se desenvolver, foi preciso 

acontecer cinco transformações fundamentais:

1. Racionalização do processo produtivo combatendo o desperdício, especialmente 

de tempo, para produzir em massa;

2. Parcelamento das tarefas com controle de gestos;

3. Criação de uma linha produtiva, com uma esteira rolante, para ligar os trabalhos 

individuais e cadenciar a produção;

4. Padronizar as peças através da integração vertical3 para evitar o desperdício de 

gestos e tempo.

5. Automatizar as fábricas.

1 Para Harvey (1993), o taylorismo consolida a divisão do trabalho e a especialização dos operários,  
sob o princípio da clássica separação entre a execução (os operários executam), e o planejamento - 
pensamento  (a  gerência  pensa  e  planeja  por  eles),  princípio  este  que  visa  o  aumento  da 
produtividade do trabalho através da fragmentação das tarefas e controle dos movimentos. 
2 O fordismo representava  uma produção de massa voltada para um consumo em massa.  Este 
modelo de produção pode ser considerado “um novo sistema de reprodução da força de trabalho,  
uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em 
suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista". (HARVEY, 
1993, p.121)
3 Na integração vertical, a indústria se apropria das fábricas de peças.
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De  início,  um  problema  se  apresentou,  os  operários  eram  altamente 

especializados  e  resistiam  ao  processo  de  desqualificação.  Para  enfrentar  esta 

dificuldade, Ford ofereceu o dobro dos salários do mercado, cinco dólares por uma 

diária de 8 horas, e, assim, ele recrutou seu exército produtivo.

Com a organização da produção, dos operários e da automação, Ford 

conseguiu diminuir o tempo de fabricação de um automóvel de doze horas e meia 

para uma hora e meia, o que reduziu drasticamente os custos e os produtos, com 

preços mais baixos,  podem ser  consumidos em massa.  Nesta dinâmica,  mesmo 

com o aumento dos custos salariais o retorno financeiro e o lucro são recuperados 

com as vendas. 

Em pouco tempo, o fordismo conquistou o mercado norte-americano e, 

depois, o mundial. As demais indústrias tentam seguir seu caminho, mas nem todas 

conseguem e fecham suas portas.

O fordismo sentiu seu primeiro abalo na Grande Depressão dos anos 30, 

por  dois  motivos  específicos:  a  rotinização  do  trabalho  por  longas  horas  e  a 

desqualificação  do  operário  com  a  divisão  de  tarefas,  o  controle  de  ritmo  e  a 

organização  do  processo  produtivo  como  um  todo  causaram  a  resistência,  os 

trabalhadores  se  opuseram  à  implantação  destes  métodos.  Para  resolver  este 

problema, Ford teve que usar mão-de-obra imigrante. A segunda dificuldade estava 

relacionada à intervenção estatal,  pois  o  Estado teve  que se  regulamentar  para 

atender às necessidades fordistas na tentativa de estabilizar a crise capitalista.

O fordismo, no pós-guerra, entre 1945 a 1973, segundo Teixeira (1996), 

atingiu sua maturidade e se expandiu em âmbito internacional,  estabelecendo-se 

como  modelo  de  acumulação  intensiva,  voltado  para  o  consumo  em  massa, 

afetando a  materialidade da  vida  do trabalhador.  Sobre  este  período,  Iamamoto 

destaca:

Os  “30  anos  gloriosos”  –  do  pós-guerra  até  meados  dos  anos  70.  -  
marcaram uma ampla expansão da economia capitalista, sob a liderança do  
capital  industrial,  apoiada  em  uma  organização  de  produção  de  bases  
tayloristas e  fordistas,  enquanto estratégias de organização e gestão do  
processo de trabalho. (IAMAMOTO, 1997, p.15).
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É  mister  destacar  que  o  Estado,  dentro  dessa  lógica,  é  um  dos 

responsáveis pela disseminação desse novo sistema de produção no mundo, já que 

o  fordismo  alia-se  ao  keynesianismo4 para  criar  condições  favoráveis  a  sua 

expansão e ao crescimento econômico. Com base nesse aspecto, vejamos o que 

Iamamoto diz:

O Estado buscava canalizar o fundo público, tanto para o financiamento do  
capital, quanto para a reprodução da força de trabalho, movido pela lógica  
de que, para impulsionar a produção, há que ampliar mercados e preservar  
um certo poder aquisitivo da população capaz de viabilizar o consumo de  
mercadorias e dinamização da economia. (IAMAMOTO, 1997, p.15)

O  Estado  keynesiano  assumiu  várias  obrigações:  controle  do  ciclo 

econômico,  investimento  em setores  públicos  como  transportes  e  equipamentos 

sociais;  garantia  do  emprego  pleno;  seguridade  social,  saúde,  educação  e 

habitação.

Mas  notável  é  a  maneira  pela  qual  governos  nacionais  de  tendências  
ideológicas bem distintas criaram tanto um crescimento econômico estável  
como  um  aumento  dos  padrões  materiais  de  vida  através  de  uma  
combinação  de  estado  do  bem-estar  social,  administração  econômica  
Keynesiana e controle de relações de salário. (HARVEY, 1993, p. 130).

Depois de 1940, o fordismo conquistou a Europa e o Japão, formando 

mercados  globais  grandiosos  onde  sua  produção  excedente  era  consumida  e  o 

mercado  de  matéria-prima  era  globalizado.  O  desenvolvimento  econômico  não 

atingiu  somente  a  indústria,  cresceram  os  bancos,  os  hotéis,  os  aeroportos,  o 

turismo e muitos outros.

Porém, no início da década de 70, a lógica fordista começou a apresentar 

problemas sérios, como a diminuição da produtividade. Sobre esta crise, Iamamoto 

destaca: 

[...] a crise deste padrão de acumulação eclode em meados da década de  
70, quando a economia mundial apresenta claros sinais de estagnação com  
altos índices inflacionários e com uma mudança na distribuição do poder no  
cenário mundial. (1997, p.16)

Na  gênese  dessa  crise,  pode-se  observar,  juntamente  com  Teixeira 

(1996), que, em 1945, a economia estava voltada para um tipo de organização de 

4 Para Keynes o capitalismo é muito instável,  portanto a intervenção estatal  na economia se faz 
necessária para gerar um equilíbrio e para estabelecer um pacto social que garanta a distribuição de 
renda com os trabalhadores, bem como pleno emprego e um Estado de Bem-Estar Social (Welfare 
State).
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produção em massa direcionada para um mercado desconhecido.  Mas, na década 

de 70, esse padrão de acumulação “rígido” entra em crise e o mundo do trabalho 

passa  por  um  redesenho  dos  processos  produtivos  o  qual,  devido  às  novas 

tecnologias,  permite  que  se  organize  um modelo  de  acumulação  flexível  com o 

objetivo de atender às demandas de forma imediata, sem a burocracia da produção 

fordista, mantendo a flexibilidade do processo produtivo, para que este pudesse se 

adequar às alterações cotidianas do mercado.

1.1.1    O fordismo japonês

Na década de 20, três indústrias americanas se instalaram no Japão com 

suas  filiais  automobilísticas,  mas,  só  em 1933,  surgiu  uma nova  concorrente,  a 

empresa automobilística nipônica Datsun, hoje Nissan, que passou a produzir dentro 

do modelo fordista.

A  concorrência  com  as  fábricas  norte-americanas  era  desleal,  a  elas 

pertenciam o domínio tecnológico e a vantagem competitiva. “Os fabricantes dos 

Estados Unidos ... podem inundar o Japão com veículos baratos, tarefa impossível 

para os concorrentes locais”. (GOUNET, 1999, p. 23)

Diante do interesse da expansão da indústria automobilística japonesa, o 

governo em 1936 proíbiu, através de lei, as importações e a produção estrangeira 

em  território  japonês,  salvo  em  casos  em  que  não  houvesse  similares  ou 

concorrentes. Todavia, somente em 1939, as empresas estrangeiras se retiraram do 

Japão.

Em 1937, foi fundada a indústria, também automobilística, Toyota Kiichirô, 

que  vislumbrava  a  necessidade  de  superação  em  relação  às  fábricas  norte-

americanas em três anos, como garantia de sua sobrevivência.

Em 1945, com o final da guerra e a rendição japonesa, os Estados Unidos 

voltaram a intervir no país, nos setores econômicos, políticos e militar e também a 

ameaçar o desenvolvimento autônomo das indústrias nacionais, principalmente pela 
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falta de condições de atender ao mercado interno, pois, segundo Gounet (1999), 

este possuía características especiais:

• Com o fim da guerra, o país ainda estava se erguendo, o mercado era pequeno, 

portanto a produção teria que seguir os mesmos baixos custos da produção em 

massa;

• Tendo em vista a pouca disponibilidade de espaços, a demanda existente era por 

carros pequenos;

•  A diversidade de modelos era outra demanda difícil de atender, por causa da 

produção pequena de cada um;

• A necessidade de galpões para o estoque de produção era onerosa, já que a 

falta de espaço era um problema. 

Estes fatores mencionados tornavam inviável a implantação do modelo de 

produção fordista, era preciso uma adaptação. Até meados de 1949, as indústrias 

japonesas  passaram  por  muitas  crises,  todavia,  com  a  Guerra  da  Coréia,  as 

indústrias conseguiram se desenvolver,  e,  três anos após o final  desta guerra, o 

Ministério  do  Comércio  Internacional  e  da  Indústria  (MITI)  estabelece  como 

prioridade da economia nacional a indústria automobilística. Gounet (1999, p. 24) 

acrescenta o seguinte sobre as ações do MITI: 

• “Estabelece objetivos para a indústria...;

• Ergue barreiras alfandegárias...;

• Concede  empréstimos  subsidiados  para  ajudar  projetos  das  companhias 

nacionais; 

• Tenta racionalizar  a  indústria  automobilística...,  encoraja a concentração,  pois 

quanto menos numerosas fossem as empresas,  mais fortes seriam diante da 

concorrência externa; 

• Racionaliza o ramo das autopeças...;

• Desenvolve a infra-estrutura; 
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• Por  fim,  organiza  programas  de  pesquisa,  sobretudo  na  esfera  da  alta 

tecnologia”.

Com toda essa estrutura, o Japão elabora o seu próprio sistema produtivo 

que  ficou  conhecido  por  vários  nomes:  “métodos  flexíveis,  just-in-time5,  método 

kanban ou toyotismo, já que a Toyota foi a primeira a empregá-lo”. (GOUNET, 1999, 

p. 254).

Vale destacar que, com o declínio do fordismo, outro modelo produtivo e 

outra dinâmica social  foram delineados, novamente redefinindo a vida do homem 

moderno e sua relação com o trabalho.

1.2  A Reestruturação Produtiva e o Estado Neoliberal

O  debate  sobre  reestruturação  da  economia,  tão  em  evidência  na 

atualidade, representa o conjunto de incertezas que norteiam o contexto atual como 

reflexo da crise do capital6. Essa crise é compreendida por Chesnais (1996) como a 

“crise  do  sistema  de  regulação  fordista”.  Este  autor  enumera  os  fatores  que, 

segundo R. Boyer, acabaram derrubando as bases do modo de produção fordista:

...  vários  grandes  fatores,  cujo  jogo  combinado  acabou  derrubando  os  
elementos  constitutivos  da  regulação  fordista:  rigidez  das  estruturas  
industriais oligopolistas, no plano nacional; crise de todas as determinações  
da  relação  salarial  fordista;  crise  fiscal  do  Estado  e  questionamento  da  
amplitude  assumida  pelos  gastos  públicos;  deterioração  das  relações  
constitutivas da estabilidade do regime internacional. (CHESNAIS, 1996, P. 
298).

A rigidez do modelo fordista de produção não conseguiu sustentar a crise 

que se apresentava, e os grandes grupos e outras indústrias na Europa e no Japão 
5 “Just-in-time significa uma organização do processo de trabalho capaz de produzir apenas o que é 
necessário, na quantidade necessária e no momento necessário. O Kanban propriamente dito é um 
sistema de informações para administrar o just-in-time, embora o sistema como um todo seja também 
conhecido como tal”. (MOURA, 2004, p. 74)
6 MÉSZÁROS afirma que o capital, não o capitalismo que é sua forma plenamente desenvolvida, foi  
afetado em sua estrutura. Esta diferenciação entre capital e capitalismo, ele absorve de Marx, para  
demonstrar que o primeiro já existia muito antes do segundo. Vejamos o que ele diz: “Ao contrário,  
como Marx demonstra em vários contextos, todos os aspectos da forma plenamente desenvolvida do 
capital, incluindo a mercantilização da força de trabalho, que é o passo mais importante para alcançar 
a forma mais desenvolvida, a capitalista – apareceram em algum grau na história muito tempo antes 
da fase capitalista, em alguns casos, até milênios antes.” (MÉSZÁROS, 2002, p. 103).
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começaram a repensar os seus processos de produção quando, aos poucos, foi se 

redesenhando  uma  nova  gestão  organizacional,  voltada  para  a  consolidação  da 

produção flexível em contraponto à referida rigidez fordista.

Para Harvey (1993), entre 1973 e 1975, estabeleceu-se, no mundo, uma 

profunda instabilidade econômica e uma crise fiscal e de legitimação do Estado. "Em 

conseqüência,  as  décadas  de  70  e  80  foram  um  conturbado  período  de 

reestruturação econômica e de reajustamento social e político". (1993, p.140)

Para  Antunes (1996),  na  década de 80,  vivenciamos o momento  mais 

agudo da crise  do mundo do trabalho,  que apresentava,  simultaneamente,  duas 

crises: as metamorfoses do mundo do trabalho, que atingiu a objetividade da classe 

trabalhadora, e a crise no plano da subjetividade do trabalho.

As causas dessa crise podem ser pensadas a partir da crise do capital 

monopolista  que,  segundo  Netto  (1996),  entrou  numa  recessão  generalizada 

fazendo com que chegasse ao fim o padrão de crescimento que sustentara o “pacto 

de classes” expresso na ideologia do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) 

que tentava mediar as relações entre o Capital  e o Trabalho, intervindo tanto no 

campo econômico como no social e no político.

Mészáros (2002) afirma que estamos vivendo a era de uma crise histórica 

sem precedentes, que afetou o capital em sua estrutura, já que este encontrou os 

limites  intrínsecos  de  sua  trajetória  e,  para  superá-la,  tem  assumido  formas 

diferentes para manter o controle do metabolismo social7. 

No controle do metabolismo social, o capital, como um sistema “totalitário”, 

subjuga todos e tudo aos seus critérios de viabilidade, do trabalhador ao capitalista, 

em todas as áreas de suas vidas.

Não  se  pode  imaginar  um  sistema  de  controle  mais  inexoravelmente  
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do  
capital  globalmente  dominante,  que  sujeita  cegamente  aos  mesmos  
imperativos  a  questão  da  saúde  e  a  do  comércio,  a  educação  e  a  
agricultura,  a  arte  e  a  indústria  manufatureira,  que  implacavelmente  
sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as menores  
unidades  de  seu  “microcosmo”  até  as  mais  gigantescas  empresas  
transnacionais,  desde  as  mais  íntimas  relações  pessoais  aos  mais  

7 É o controle totalizador do capital, sobre todas as formas de organização social, para submetê-las a 
sua lógica de viabilidade.
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complexos  processos  de  tomada  de  decisão  dos  vastos  monopólios  
industriais,  sempre  a  favor  dos  fortes e  contra  os  fracos.  (MÉSZÁROS,  
2002, p. 96)

Segundo Teixeira (1994), para enfrentar esta crise e manter o controle do 

metabolismo social, não bastava somente inovar tecnologicamente, era necessária 

uma  mudança  mais  profunda,  ou  seja,  uma  reestruturação  das  condições 

sociopolíticas que fundamentavam o antigo padrão de acumulação.  Para tanto, a 

estrutura  do  Estado  precisava  redimensionar  o  ordenamento  sociopolítico  que 

tentava compatibilizar a dinâmica de acumulação com a garantia de direitos políticos 

e sociais mínimos, expressos nos alicerces do Estado do Bem-Estar Social (Welfare 

State), direcionando-se para uma estrutura que estivesse condicionada a responder 

às novas exigências do processo de produção.

Como conseqüência da reestruturação das condições socioeconômicas e 

políticas, observa-se que o Estado de Bem-Estar, na expressão de Teixeira, “teria 

que  ser  substituído  por  uma  estrutura  mais  leve  e  ágil”  (1994,  p.17).   Nesta 

concepção,  os  ideários  neoliberais  estão  presentes,  tentando  restaurar  o  livre 

mercado  como  instância  fundamental  na  integração  social  e  na  realização  do 

homem como ser social, mascarando o objetivo central: um Estado mínimo para as 

questões sociais e máximo para o capital.  Além da flexibilização da economia, tem-

se, como conseqüência desse processo, a globalização do processo produtivo, ou 

seja, uma financeirização do capital e uma articulação supranacional de integração e 

formação de megablocos. 

Essa  nova  gestão  organizacional,  denominada  acumulação  flexível,  

segundo Harvey:

... se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de  
trabalho,  dos  produtos  e  padrões  de  consumo.  Caracteriza-se  pelo  
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de  
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas  
altamente  intensificadas  de  inovação  comercial,  tecnológica  e  
organizacional. (HARVEY, 1996, p.140)

Podemos observar  que a disseminação da acumulação flexível  delineia 

uma  reestruturação  econômica,  política  e  social  com ênfase  em  um  padrão  de 

produtividade  que  faz  surgir  novos  fenômenos  como  a  terceirização,  a 

financeirização do capital e a minimização do Estado na atuação de políticas sociais, 

o que tem alterado e determinado novas esferas da vida humana.
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Essas transformações no mundo do trabalho afetaram a vida material e 

subjetiva  dos  trabalhadores,  complexificou-se  e  heterogeneizou-se  ainda  mais  o 

mundo do trabalho, aumentaram as exigências por um trabalhador profundamente 

qualificado8,  especializado,  polivalente,  capaz  de  responder  às  demandas  da 

produção. Fragmentou-se a coletividade dos trabalhadores, enfraquecendo os seus 

organismos  de  representação  (sindicatos/partidos  de  esquerda),  usurparam-se 

muitos direitos sociais conquistados em anos de lutas e manifestações.   

A  flexibilização  do  modo  de  produção  capitalista  levou  a  classe 

trabalhadora  a  agir  na  defensiva  e  tirou-lhe  os  seus  empregos,  comprimiu  seus 

salários,  atacou  seu  sistema  de  seguridade  social,  aumentou  cada  vez  mais  à 

distância entre o mundo rico e o pobre. Excluiu, cada vez mais, o trabalhador do 

processo de humanização da produção9, intensificando a exploração dos indivíduos 

em todas as dimensões de sua vida. 

Essa  flexibilidade  deu  uma  nova  significação  ao  trabalho,  isento  de 

qualquer  definição  de  solidez  e  de  estabilidade.  A  rotina  e  a  burocratização  do 

trabalho  passaram  por  transformações  para  atender  as  demandas  da  produção 

flexível.  Mundialmente  se  estabeleceram  redes  de  comunicações  interligadas, 

valoriza-se  o  trabalho  em  equipe  ao  mesmo  tempo  em  que  se  estimulam  as 

conquistas  individuais,  os  desafios  passam a  ser  incertezas  e  riscos.   Segundo 

Sennett  (1999),  ao  trabalhador,  está  se  exigindo  conhecimento  generalizado, 

juventude,  facilidade  de  adaptação  e  de  enfrentamento  de  riscos,  inteligência 

emocional, autodisciplina, criatividade, entre outros.

No  Brasil,  essas  transformações  societárias  processaram-se  mediadas 

pela inserção subalterna do país no sistema capitalista mundial, norteadas por suas 

particularidades econômicas e sociais.

8 Sobre qualificação do trabalhador Arrais Neto (2006) destaca que a luta por educação, no sentido 
pleno e universal submetido à lógica do capital peca por reducionismo. O autor dos diz o seguinte:  
“Representa exatamente o movimento de subjugar a educação às necessidades atuais do capital, nos 
termos de suas demandas de reprodução de uma força de trabalho qualificada (entendida como 
capacitação  técnica  e  submissão  política)  para  uma inserção  competente  (“desenvolvimento  das 
competências” é a expressão da moda na Pedagogia de hoje) e eficaz nos processos produtivos. O 
mesmo se poderia dizer das mais recentes disposições das políticas de qualificação profissional que 
retomam a ênfase sobre o ensino profissionalizante, apontado como panacéia para o desemprego 
social crescente.” (ARRAIS NETO, 2006, p. 33).
9 Entendemos por humanização da produção, um “trabalho criador, consciente e livre” (GALLO, p.49)  
em que a essência do homem pode ser manifestada em um processo de emancipação humana.
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As conseqüências dessas transformações econômicas que atingiram toda 

a organização social no mundo redefiniram a relação entre o homem e o trabalho.  O 

mundo flexível submete o homem à superficialidade da experiência. Assumir riscos é 

o desafio da competitividade. Para enfrentar essas e várias outras demandas do 

mundo do trabalho, o homem precisa estar motivado.  Diante deste cenário, Sennett 

declara que:

O homem motivado  não  se  encaixa  nas  velhas  imagens  católicas  dos  
vícios da riqueza, como a gula ou a luxúria; é intensamente competitivo,  
mas não pode gozar do que ganha. A história de sua vida torna-se uma  
interminável busca de reconhecimento dos outros e de auto-estima ... nada  
no momento importa por si mesmo ...  O homem motivado é demasiado  
oprimido pela importância que tem de atribuir ao trabalho. (1999, p.126)

Sendo assim, podemos localizar o processo de Reestruturação Produtiva 

dentro  da  lógica  do  capital  que  está  sempre  buscando  novas  estratégias  para 

estender seu domínio sobre o trabalho.

1.2.1 O Estado Neoliberal 

Os reordenamentos do modelo de produção capitalista no enfrentamento 

de  suas  crises  afetam toda  a  estrutura  social,  seja  econômica,  política,  cultural, 

social, filosófica. As profundas transformações econômicas que emergiram a partir 

da década de 1970 trouxeram novos modelos de gerenciamento do capital no que 

diz respeito ao crescimento da produtividade capitalista, afetando a maneira de se 

organizar politicamente, de pensar, de agir e, principalmente, de produzir de toda a 

sociedade contemporânea.

Essas  transformações  conduzidas  pelos  moldes  da  reestruturação 

produtiva propiciaram o estabelecimento da política neoliberal10, o desencadeamento 

da  globalização  e  novas  formas  de  exploração  da  classe  trabalhadora.  Nesse 

contexto, os interesses do capital, abertamente apoiados pelo poder político estatal, 

obtêm  a  “liberdade”  para  estabelecerem  sua  ampla  expansão,  enquanto  a 

10 Para Anderson (1995), o neoliberalismo é um fenômeno distinto do simples liberalismo clássico. 
“Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Seu 
texto de origem é O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito em 1944.” (1995, p. 9).
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desigualdade social se alastra e assume a função de motor para o “desenvolvimento 

social”.

O Estado, submetido à lógica neoliberal, passa a gerenciar a valorização 

do  capital  e  diminui  sua  atuação  na  administração  da  questão  social11,  aqui 

compreendida como o conjunto das desigualdades sociais produzidas pelo processo 

de produção capitalista. 

A baixa responsabilidade social do Estado e a crescente vulnerabilidade 

das  condições  de  trabalho  propiciaram  o  aumento  da  exclusão  integrada12 e  o 

enfraquecimento dos movimentos sociais, pois, como forma de resistência e de luta, 

estes se fragmentaram em lutas de grupos específicos como os sem-terra, os sem-

teto,  as  crianças  e  os  adolescentes,  os  idosos,  as  mulheres,  os  negros,  os 

homossexuais e outros.

O Estado intervencionista, que agia como mediador das relações entre o 

capital  e  os trabalhadores,  assume sua atitude de ente  ajustador,  submetido ao 

consenso  da  lógica liberal.  Esse  Estado  ajustador  defende  o  discurso  da 

“refilantropização”  da  questão social,  evocada por  um discurso  de “solidariedade 

social”, via parceria entre a sociedade civil  e o Estado, encobrindo o crescimento 

ampliado da pauperização e da miséria social. 

11 “A questão social é expressão do processo de produção e reprodução da vida social na sociedade 
burguesa, da totalidade histórica concreta. A perspectiva de análise da questão social aqui assumida 
recusa quaisquer reducionismos econômicos, políticos ou ideológicos”. (IAMAMOTO, 1998, p. 114).
12 Sobre este termo, compartilhamos com Arrais Neto que nos diz o seguinte: “Utilizamos o termo 
exclusão integrada por compreender que a exclusão dos trabalhadores dos ambientes produtivos, 
sendo cíclica, flexível, parcial, ou definitiva faz parte do processo de composição da força de trabalho, 
inclusive enquanto constituição do exército industrial de reserva, elemento fundamental na definição 
das condições de vida e trabalho dos “incluídos” diretamente.” (ARRAIS NETO, 2002, p. 90).
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1.2.1.1 O Estado máximo para o capital e mínimo para a questão social 

Para compreender o papel desempenhado pelo Estado, é preciso situá-lo 

historicamente como parte integrante do processo de organização do capitalismo, 

expressando  as  contradições  e  os  antagonismos  inerentes  a  este.  Portanto,  o 

Estado é uma estrutura social, política e econômica, fundamentada na contradição 

entre o público e o privado e entre o interesse geral e particular.

O poder político desempenhado pelo Estado, contudo, representa o poder 

da classe hegemônica que subjuga as demais classes em favor dos seus interesses, 

embora se saiba que os movimentos e as lutas sociais conseguem interferir nesse 

poder,  fazendo  com  que  o  Estado  não  esteja  vinculado  exclusivamente  aos 

interesses apenas da burguesia. 

É  certo  que  o  poder  estatal,  porém,  não  é  autônomo  e  isento  de 

interferências; ao contrário, diante das contradições entre os interesses de classes 

sociais  distintas,  ele  segue  as  determinações  da lógica  do modelo  de  produção 

capitalista, mantendo o status quo.

Sendo assim, o Estado, atrelado à organização das forças produtivas e 

das relações de produção, atua para atender as demandas do capital, auxiliando-o 

no processo de respostas as suas crises, operando de forma distinta, em momentos 

específicos, mas seguindo os ditames da lógica capitalista.

Para  evidenciar  a  parceria  histórica  entre  o  Estado  e  o  capital, 

destacamos o Estado de Bem-Estar, com bases keynesianas, que veio responder à 

crise econômica da Europa e dos Estados Unidos na década de 30 e o Estado 

Neoliberal que reassumiu a lógica liberal na década de 80, como enfrentamento da 

crise  econômica  iniciada  nos  anos  70,  com  o  declínio  do  modo  de  produção 

taylorista/fordista.  O  retorno  às  razões  liberais  teve  o  objetivo  de  contrapor  a 

intervenção do Estado na economia e na sociedade, estabelecendo o livre mercado.
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1.2.1.2 Estado Neoliberal em contraposição ao Estado de Bem-Estar

As  lutas  políticas  decorrentes  do  desenvolvimento  capitalista  inglês  e 

francês no século XVII  e  a  teoria  clássica propiciaram as bases teóricas para o 

surgimento  da  concepção  do  Estado  liberal,  fundamentado  na  nova  concepção 

filosófica de política13,  que passou a valorizar como essência humana os direitos 

individuais em uma relação menos hierarquizada com o divino. Essa valorização da 

razão  humana  permite  que  o  poder  político  e  econômico  fique  nas  mãos  dos 

homens,  os  quais  possuiriam  direitos  naturais  que  deveriam  ser  preservados  e 

garantidos por uma organização sociopolítica: o Estado. 

Locke, um pensador clássico, que defende o “Estado de Natureza”, onde 

cada indivíduo possuiria a liberdade garantida dos seus direitos naturais, define o 

Estado como o poder soberano que garante a liberdade. 

O poder político  é  aquele  poder  que cada homem,  tendo no estado de  
natureza,  entregou  nas  mãos  da  sociedade  e,  dessa  maneira,  aos  
governantes  que  a  sociedade  colocou  acima  de  si  mesma,  com  a  
responsabilidade explícita e tácita de que ele seja empregado para o seu  
bem e para a preservação de sua propriedade. Ora, esse poder, que cada  
homem  tem  no  estado  de  natureza  e  ao  qual  renuncia  em  favor  da  
sociedade em todos os casos em que a sociedade pode garanti-lo, consiste  
em lançar mão dos meios que considere bons e que a natureza lhe ofereça  
para a preservação de sua própria propriedade e punir a violação da lei da  
natureza  por  terceiros,  de tal  forma  que,  de acordo com o que a razão  
julgue  mais  acertado,  possa  conduzir  da  melhor  maneira  possível  à  
preservação de si. (Apud CARNOY, 1990, p. 29).

Assim  como  Locke,  também  Hobbes  defendia  a  liberdade  individual, 

partindo das esferas políticas e sociais, para a garantia do bem comum. Foi Adam 

Smith,  todavia,  no  século  XVIII,  que  fundamentou  suas  argumentações  sobre  a 

liberdade individual partindo do aspecto econômico. Para Smith, o bem-estar social  

resulta da motivação natural do indivíduo para a obtenção de ganhos materiais que,  

acontecendo livremente, promove satisfação social.

Terá maior probabilidade de obter o que quer, se conseguir interessar a seu  
favor a auto-estima dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles  
fazer ou dar-lhes aquilo de que ele precisa. É isso que faz toda pessoa que  
propõe um negócio a outra. (Apud TEIXEIRA, 1996, p. 207).

13 Carnoy (1990) destaca a noção de que, neste período, houve a ruptura do pensamento filosófico 
com a concepção da centralidade do poder divino.
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Partindo desses teóricos, resta clara a defesa do capitalismo como um 

processo natural do desenvolvimento humano, que, com o mercado livre, possui as 

condições de promover o bem comum.

Com o desenvolvimento das forças produtivas, entretanto, começaram a 

se agravar os problemas sociais, os índices de desemprego, a queda do consumo, a 

pobreza,  que culminaram com a grande crise  de 1929,  nos Estados Unidos,  na 

Grande Depressão.

No  enfrentamento  dessa  crise,  surge  a  teoria  de  J.  M.  Keynes, 

economista  inglês,  que negava  a  existência  da  liberdade natural  dos indivíduos, 

principalmente em suas atividades econômicas, esclarecendo que nem sempre os 

interesses individuais e sociais coincidem. Keynes defendia uma política de “pleno 

emprego”, a intervenção do Estado, mediante uma política econômica planificada, 

para  elevar  as  taxas  de  produtividade,  garantindo  o  aumento  do  consumo  e  a 

redistribuição  de  renda  para  os  trabalhadores,  aumentando  as  demandas  e  a 

empregabilidade.

No início do pós-Segunda Guerra Mundial, a teoria keynesiana encontrou 

sólo fértil  e tornou-se o fundamento político-ideológico para o estabelecimento do 

Estado de Bem-Estar, também conhecido como Welfare State.

Com  o  Welfare  State,  houve  índice  de  crescimento  econômico  e  um 

“pacto  social”,  mediado  pela  ação  estatal,  que  ampliou  suas  estruturas  e  os 

equipamentos  sociais  propiciando  melhores  condições  de  reprodução  da  classe 

trabalhadora.

Vale ressaltar que a ampliação dos chamados “direitos de cidadania” não 

foi concedida, benevolamente, à classe trabalhadora, pois, na verdade, resultou das 

lutas e mobilizações operárias que cresciam, em resposta à progressão das mazelas 

sociais causadas pelo desenvolvimento industrial.

A partir da década de 70, porém, houve um reordenamento das bases 

produtivas, já que o capital, desde então, enfrentava uma crise estrutural. Em meio a 

esta  nova  organização  do  modelo  de  produção  capitalista,  o  Estado  teve  que 

reordenar sua atuação política, econômica e social, retomando, na década de 80, a 
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concepção  político-filosófica  neoliberal,  passando  a  negar  a  importância  de  um 

Estado interventivo para a garantia do bem-estar social.

O modelo político-econômico neoliberal tem, como instância privilegiada 

do desenvolvimento individual e social, o mercado, que procede à auto-regulação, 

garantindo a liberdade dos indivíduos, mantendo seus interesses e protegendo suas 

propriedades. Ao Estado são cabíveis a defesa territorial, a administração da justiça, 

a reorganização do mercado e a produção de bens públicos, quando a regulação do 

mercado não for suficiente. Nenhuma outra intervenção estatal é aceita. O sistema 

político deve ser autônomo e partidário.

[...] sempre que o governo visa diretamente a determinados resultados, ele  
não pode deixar de conhecê-lo e portanto não pode ser imparcial.  Deve,  
assim, favorecer uma das partes, impor suas preferências ao indivíduo e, ao  
invés de auxiliá-lo na consecução das suas próprias finalidades, escolher  
essas finalidades em seu lugar. (HAYEK, 1990, p.89).

Diante do modelo neoliberal, o indivíduo é naturalmente livre para decidir  

diante das determinações do mercado. Desta forma, não haveria injustiças sociais,  

já  que  as  desigualdades  sociais  fariam  parte  do  funcionamento  natural  da 

sociedade. 

É inegável que o Estado de Direito produz desigualdade econômica – tudo  
que se pode afirmar em seu favor é que essa desigualdade não é criada  
intencionalmente  com o  objetivo  de  atingir  este  ou  aquele  indivíduo  de  
modo particular. (HAYEK, 1990, p.91).

A administração neoliberal dilui  a vida social  no indivíduo, fragmenta a 

sociedade, desintegra a organização coletiva e permite apenas a luta ou defesa por 

interesses particulares de grupos ou indivíduos.

Diante  do  exposto,  o  Estado  não  existe  mais  como  um  organismo 

centralizador,  controlando  as  relações  econômicas.  Em  um  sistema  político  e 

econômico globalizado, como o atual, os Estados nacionais tiveram a diminuição de 

sua autonomia, haja vista que a existência de um Estado forte e interventivo se torna 

prejudicial ao desenvolvimento do capital. 

A  não-intervenção  estatal  nos  assuntos  econômicos  tem  duas 

conseqüências  específicas:  a  perda de autonomia  do  Estado  e  a  diminuição da 

legitimidade  democrática.  Para  os  neoliberais,  o  Estado  não  deve  intervir  na 
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“liberdade” econômica e a sociedade não deve ser administrada sob o conceito de 

democracia, pois esta não permite realização nem usufruto de tal “liberdade”.

Para que o Estado se limite a sua ação reguladora, não deve participar na 

atividade econômica com empresas públicas nem em certos ramos essenciais da 

produção e de serviços, como telefonia, energia elétrica, combustíveis, segurança 

pública etc. 

Os  neoliberais  propõem  a  redução  do  gasto  público,  por  isso  houve 

privatizações de muitas  empresas estatais  e  também a diminuição dos recursos 

destinados às políticas sociais. Ao Estado cabe, neste contexto, apenas se dedicar 

às  atividades  essenciais  para  garantir  a  “liberdade”  do  mercado;  a  segurança 

pública; a defesa de fronteiras; a repressão sindical etc.  As áreas sociais devem 

também ser passadas para a responsabilidade da sociedade civil, como filantrópicas 

ou voluntárias, ou ainda privatizadas. 

As conseqüências negativas advindas das relações estabelecidas com o 

mercado, como a problemática da pobreza, devem ser subsidiadas pela “caridade 

ou  solidariedade  privada”,  que  tem  como  um  de  seus  critérios  a  seletividade, 

negando o acesso coletivo às ações sociais.

Neste  caso,  as  políticas  sociais  deixam  de  ser  direitos  sociais  e  de 

cidadania adquiridos e assumem o perfil de ações assistenciais, em cujo contexto a 

questão  social  é  tratada  de  forma  marginalizada,  pois,  seguindo  a  concepção 

neoliberal, é resultado de ações de indivíduos “incompetentes” que não souberam 

escolher adequadamente as possibilidades que o mercado lhes ofereceu.

Neste sistema, os poderes públicos reagem às reivindicações das classes 

subalternas  com  ações  violentas  e  repressivas,  muitas  vezes,  transferindo  para 

estas  a  responsabilidade  das  misérias  enfrentadas,  negando  as  desigualdades 

sociais,  produzidas  e  reproduzidas  pelo  capitalismo  com  suas  estratégias  de 

dominação política e de apropriação econômica.
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1.2.1.3 A reconfiguração das políticas sociais no contexto neoliberal

A gênese dos direitos sociais pode ser demarcada a partir das conquistas 

dos trabalhadores, adquiridas no seio das contradições entre capital e trabalho, no 

processo de ampliação de ações assistenciais para o reconhecimento da cidadania.

A institucionalização da assistência, no início do século XX, emerge do 

discurso da igualdade de direitos, na tentativa de minimizar os efeitos nocivos das 

desigualdades  advindas  da  exploração  capitalista,  reduzir  os  conflitos  sociais  e 

garantir o funcionamento do mercado. Foram as reivindicações da classe operária, 

no entanto, em suas lutas de resistência ao capitalismo e de reconhecimento da sua 

cidadania, que conquistaram a generalização dos serviços socais, por intermédio da 

legislação social e trabalhista. 

[...]  a  noção de cidadania  e  da igualdade que lhe acompanha,  de igual  
participação de todos os indivíduos na sociedade, tem como contrapartida  
as  classes  sociais  em confronto,  que  convivem numa  relação  desigual,  
tanto econômica quanto política. Uma é condição de existência da outra,  
embora neguem mutuamente: a igualdade e a desigualdade, a cidadania e  
as classes sociais, como pólos da mesma moeda. E os ”direitos sociais”  
têm  por  justificativa  a  cidadania,  embora  seu  funcionamento  seja  a  
desigualdade de classes. (IAMAMOTO & CARVALHO, 1995, p. 91). 

Os serviços sociais como direito adquirido são administrados pelo Estado 

ou  pela  classe  dominante,  que  redistribui,  em  forma  de  serviços  ou  benefícios 

sociais, uma parte do valor criado pelos trabalhadores não apropriado pelo capital.

A  organização  e  a  centralização  desses  serviços  são  apropriadas 

ideologicamente,  expressando  a  face  humanitária  do  Estado  e  da  burguesia, 

revertendo,  em favor  destes,  os  méritos  de  tais  conquistas,  que  passam a  ser 

utilizadas para desmobilizar e controlar os movimentos sociais.

Com as mudanças no modo de produção capitalista e com a reforma do 

Estado  sob  as  diretrizes  neoliberais,  porém,  há  uma reconfiguração  do  trato  da 

questão social, expressando outras formas de administração das políticas sociais.

As mudanças econômicas, políticas e sociais afetaram não só as políticas 

sociais, pois, também, atingiram as políticas de emprego e renda e o mercado de 
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trabalho. Nesse contexto, a expressão exacerbada da questão social é evidenciada 

no aumento  do desemprego e  na precarização das relações de trabalho,  o  que 

amplia os índices de pobreza.

No combate ao desemprego, o Governo defende a redução dos encargos 

sociais  das  empresas  e  a  redução  dos  direitos  sociais  dos  trabalhadores,  sem 

assumir  um  compromisso  com  o  desenvolvimento  econômico  que  geraria  mais 

empregos,  mas,  ao  contrário,  compromete-se  com  o  capital  financeiro  que  não 

permite uma política de empregabilidade.

Em adição às questões retrocitadas, ainda há a crise fiscal do Estado, 

que, ao diminuir sua arrecadação e não investir no crescimento econômico, tem de 

cortar  seus  custos,  começando  pelas  verbas  destinadas  aos  serviços  sociais 

públicos.

Entendo que a Reforma do Estado diz respeito às relações entre o Estado e  
a Sociedade Civil, o governo considera que o Estado deve deixar de ser o  
“responsável  direto  pelo  desenvolvimento  econômico  e  social”  para  se  
tornar  promotor e regulador desse desenvolvimento, transferindo, para o  
setor privado, as atividades que possam ser controladas pelo mercado. Isso  
vai se traduzir na generalização da  privatização das empresas estatais e  
na  ”publicização  dos  serviços  de  saúde,  educação  e  cultura”,  tornando  
possível  que  o  Estado  abandone  o  papel  de  executor  direto  desses  
serviços. (IAMAMOTO, 1998, p. 120).

De acordo com Iamamoto (1998), o Plano Diretor de Reforma do Estado 

estabelece quatro setores em que o Estado deve ser dividido: 1º - núcleo estratégico 

do Estado – Ministério Público, Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo; 2º  - as 

atividades  exclusivas  de  Estado –  cobrança  e  fiscalização  de  impostos,  polícia, 

trânsito,  serviço  de desemprego,  fiscalização sanitária,  previdência  social  básica, 

compra de serviços de saúde pelo Estado, auxílio à educação básica e controle do 

meio  ambiente;  3º  -  serviços  não  exclusivos –  parcerias  entre  o  Estado  e 

organizações públicas não estatais  e  privadas no campo da saúde,  educação e 

cultura;  4º  -  produção de bens e  serviços  para  o mercado –  empresas estatais 

lucrativas vinculadas ao setor de infra-estrutura. 

No  âmbito  das  questões  sociais,  as  atividades  antes  do  Estado  são 

divididas ou repassadas para organizações não governamentais ou organizações 

sociais privadas, autônomas, que podem receber fundos públicos e estão sujeitas à 
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regulação do mercado, para gerir e executar políticas sociais voltadas ao “cidadão 

cliente” 14.

Vale  destacar  que  a  privatização  das  políticas  sociais  ocasiona  a 

multifragmentação dessas políticas, não só pela setorização como também pela sua 

implantação  em  âmbito  privado,  em  geral,  destinada  a  pequenas  parcelas  da 

população, e de forma desordenada. 

A  administração  estatal  trilha  as  diretrizes  estabelecidas  pela  política 

neoliberal,  atuando  como  um  órgão  regulador  e  propulsor  do  mercado, 

demonstrando claramente que lado está, defendendo os interesses daqueles que 

detêm o poder econômico, político e social. Portanto, a questão social não ocupa 

espaço prioritário nas agendas de assuntos e necessidades a serem equacionados.

Mesmo não sendo, no entanto, um dos focos de atuação do Governo, a 

problemática  social  não  deixou  de  existir,  isto  é,  continuam  a  desigualdade,  o 

desemprego, a miséria, a fome, a falta de moradia, de saúde, de lazer, de educação 

etc. Os princípios da cidadania são negligenciados pelo poder público, que se exime 

de assumir suas responsabilidades. 

Outro aspecto a ser destacado é a não-extinção da correspondência de 

forças entre a classe patronal  e os trabalhadores;  os antagonismos são reais,  a 

exploração e a dominação existem de fato e são matrizes de toda essa engrenagem 

para o desenvolvimento do capital.

O que acontece são alterações históricas, que atingem a realidade social,  

mas não modificam, radicalmente, suas estruturas. Sendo assim, as contradições 

sociais continuam movendo a sociedade, fazendo com que o capital se utilize de 

novas  formas  de  administração  produtiva  no  enfrentamento  de  sua  crise,  e  os 

trabalhadores continuem resistindo e organizando-se, de uma forma diferenciada, 

talvez fragmentada e desarticulada, mas mantendo as lutas e os movimentos sociais 

que, de certa forma, confrontam a hegemonia capitalista.

O  Estado  e  as  organizações  sociais  privadas  no  enfrentamento  da 

questão social, em nosso tempo, são organismos da classe dominante que utilizam 

14 Expressão utilizada por Iamamoto (1998).
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o discurso da filantropia e da solidariedade para manter o controle social mediante 

ações  assistenciais,  que  tomam  o  lugar  dos  direitos  sociais  conquistados 

historicamente, atendendo apenas a parcela mais carente da sociedade,  ex-vi dos 

seus critérios seletivos e excludentes. 

O  que  se  apresenta  é  um  retrocesso,  pois,  como  o  capital  precisa 

aumentar sua lucratividade para enfrentar sua crise, não lhe parece interessante 

dividir nenhuma parcela desses lucros com os trabalhadores, basta, então, oferecer-

lhes migalhas para minimizar  os conflitos sociais.  Os trabalhadores,  por  estarem 

desarticulados,  o  que faz  parte  de  uma das estratégias  da lógica  neoliberal,  se 

limitam  às  lutas  e  aos  movimentos  setorizados,  não  se  mobilizando  para  a 

manutenção e ampliação dos direitos coletivos.

Portanto,  a  garantia  dos  direitos  sociais  só  será  possível  com  a 

organização  e  mobilização  coletiva,  pois  não  partirá  do  Estado  e  nem  dos 

capitalistas o interesse por transformar essa realidade.
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CAPÍTULO II

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO NA ORDEM BURGUESA: ENFOQUE 
NA FORÇA DE TRABALHO

Relacionando,  historicamente,  à  forma  como  o  modelo  de  produção 

capitalista vem se reordenando para enfrentar suas crises, ampliar sua lucratividade 

e  manter  o  domínio  socioeconômico,  entendemos  que  a  substância  social15 do 

trabalho, ou seja,  o fator humano, também é utilizada de forma diferenciada nas 

várias fases de organização capitalista para garantir o acúmulo do capital.

Antes de resgatarmos e discutirmos as formas de organização social do 

trabalho com enfoque na força de trabalho desde o fordismo, faz-se necessária uma 

breve  reflexão  sobre  a  relação  do  homem  com  o  trabalho  a  partir  da  teoria 

lukacsiana e marxista.

Na  teoria  lukacsiana,  a  natureza  humana  é  compreendida  como  um 

construto histórico-social, isto é, os homens só podem viver se reproduzirem a vida 

em um processo de adaptação ativa e de transformação consciente do ambiente.

A essa transformação,  tanto Lukács (1978) quanto Marx (1985),  dão o 

nome de trabalho,  pois  somente  o  trabalho humano na relação entre  homem e 

natureza pode se tornar um ato teleológico16, que resulta em algo novo.

Para Marx, o trabalho é a mediação entre o homem e a natureza, dele 

depende a manutenção da vida humana.  

Como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso,  
uma condição de existência do homem, independente de todas as formas  
de  sociedade,  eterna  necessidade  natural  de  mediação  do  metabolismo  
entre homem e natureza e, portanto, da vida humana...  (MARX, 1985, p. 
50).

15 Compreendemos substância  social  do trabalho  como o  trabalho  humano que,  no processo de 
produção de mercadoria, gera valor.
16 Uma pré-idealização do produto final do ato laborativo.



É, portanto, o trabalho útil que atende as necessidades humanas, através 

da produção de objetos e meios com valores de uso.

Contudo,  o  trabalho  não  possui  somente  o  caráter  útil,  concreto,  de 

manutenção da vida humana, mas, por ser dispêndio de força de trabalho humano, 

isto é, trabalho que representa valor, é também trabalho abstrato. Sobre este duplo 

caráter, diz Marx:

Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no  
sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho  
humano abstrato gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro  
lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente  
adequada a um fim,  e nessa qualidade de trabalho concreto  útil  produz  
valores de uso. (MARX, 1985, p. 53).

No modelo de produção capitalista, a apropriação da força de trabalho 

ativa favorece a acumulação do capital, pois, quando o trabalhador vende sua força 

de trabalho, torna-se, também, mercadoria potencializada, capaz de reproduzir seu 

valor e criar mais valor.

Esse mais valor é definido por Marx com o termo Mais-Valia, que pode 

ser entendido da seguinte forma: o valor de um dia da força de trabalho é o valor da 

reprodução  diária  do  trabalhador,  ou  seja,  o  valor  dos  meios  de  subsistência.  

Entretanto, o valor de troca da força de trabalho é diferente do valor de uso desta 

mesma força. Como a força foi vendida, o trabalho pertence ao comprador que a 

explora  pela  jornada de um dia  de  trabalho,  todavia  a  manutenção da força  de 

trabalho custa apenas parte da jornada dele, sendo assim, em uma jornada, o valor 

é produzido em excesso, portanto o valor “sobrante” é acumulado pelo comprador e, 

no processo mercadológico, se valoriza.

Na verdade, o vendedor da força de trabalho, como o vendedor de qualquer  
outra mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. Ele  
não pode obter um, sem desfazer-se do outro. O valor de uso da força de  
trabalho, o próprio trabalho, pertence tão pouco ao seu vendedor, quanto o  
valor de uso do óleo vendido, ao comerciante que o vendeu. O possuidor de  
dinheiro  pagou  o  valor  de  um  dia  da  força  de  trabalho;  pertence-lhe,  
portanto,  a  utilização  dela  durante  o  dia,  o  trabalho  de  uma jornada.  A  
circunstância de que a manutenção diária da força de trabalho só custa  
meia  jornada  de  trabalho,  apesar  de  a  força  de  trabalho  poder  operar,  
trabalhar um dia inteiro, e por isso, o valor que sua utilização cria durante  
um dia é o dobro de seu próprio valor de um dia, é grande sorte para o  
comprador, mas, de modo algum, uma injustiça contra o vendedor. (MARX, 
1985, p. 160)
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No processo de exploração dessa força de trabalho, a atividade humana 

torna-se  alienada,  pois  se  distancia  das necessidades próprias  do trabalhador  e 

favorece os capitalistas.

Em  primeiro  lugar,  o  trabalho  é  exterior  ao  trabalhador,  ou  seja,  não  
pertence à sua característica; portanto, ele não se sente bem, mas, infeliz,  
não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se  
fisicamente e arruina o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente  
em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o  
seu  trabalho  não  é  voluntário,  mas  imposto,  é  trabalho  forçado.  Não  
constitui  a  satisfação  de  uma  necessidade,  mas  apenas  um  meio  de  
satisfazer outras necessidades. (MARX, 2003, p.114).

Neste panorama, se distancia a relação do homem com o trabalho, pois a 

objetivação humana é usurpada pelo capital, que se desenvolve enquanto a miséria 

dos trabalhadores cresce.

Esse  desenvolvimento  do  capital  é  garantido  pela  forma  como  ele  se 

estrutura para revolucionar os meios de produção e garantir a exploração da força 

de trabalho, expandindo sua lucratividade.

Com esta compreensão, podemos agora resgatar, historicamente, como o 

capital  tem organizado,  socialmente,  o  trabalho  e  quais  as  teorias  e  estratégias 

produtivas  que  destacam  a  importância  da  valorização  da  “humanização  do 

trabalho”.

2.1 O resgate histórico da organização do trabalho e as formas de resistência 
da classe trabalhadora

Destacaremos  aqui  duas  fases  da  organização  social  do  trabalho:  o 

taylorismo/fordismo; e a reestruturação produtiva, salientando as formas de inserção 

da classe trabalhadora através da exploração de sua força de trabalho e as formas 

de resistências possíveis em cada momento histórico.

Vale  ressaltar  que  nosso  intuito  é  relacionar  as  transformações 

socioeconômicas discutidas no primeiro  capítulo  com as formas de utilização da 
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substância social, percebendo os caminhos traçados e conquistados para a melhoria 

das condições de vida dos trabalhadores. 

2.1.1 A racionalização do trabalho e a luta pela saúde do corpo

O desenvolvimento das forças produtivas estabeleceu novas formas de 

exploração  da  classe  trabalhadora,  principalmente  depois  da  elaboração  por 

Frederick  Winslow  Taylor  da  organização  racional  do  trabalho,  conhecida  como 

taylorismo, isto é,  um modelo de organização do trabalho fundamentado em três 

pilares:  uso da tecnologia  para  garantir  a  submissão;  a  disciplina do corpo;  e  a 

organização  científica  do  trabalho,  que  tem  como  objetivo  obter  uma  maior 

produtividade  através  de  controle  físico,  da  racionalização  de  tempo  e  ritmo  de 

trabalho e da separação do trabalho intelectual do manual.

Nesse sistema produtivo,  a  atividade  humana é  toda  operacionalizada 

para  permitir  a  eficiência  do  processo  produtivo,  em  que  a  mentalidade,  a 

criatividade e qualquer possibilidade de autonomia humana são neutralizadas, e o 

trabalhador passa a estar a serviço da máquina. 

A  racionalização  determinou  a  necessidade  de  elaborar  um  novo  tipo  
humano, adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo... É  
ainda  a  fase  da  adaptação  psicofísica  à  nova  estrutura  industrial.  
(GRAMSCI, 2001, p. 248)

Em  1913,  o  empresário  Henry  Ford,  proprietário  de  uma  indústria 

automobilística, incorporou os métodos tayloristas ao modelo fordista, ou seja, uma 

nova organização da produção e do trabalho destinada a produzir em massa.

O  fenômeno  das  “massas”  não  é  mais  do  que  a  forma  desse  tipo  de  
sociedade “racionalizada”, na qual a “estrutura” domina mais imediatamente  
as superestruturas e estas são “racionalizadas” (simplificadas e reduzidas  
em número). (GRAMSCI, 2001, p. 248)

Como conseqüência  dessa nova  forma de organização  do trabalho,  o 

corpo humano disciplinado padeceu, o esgotamento físico atingiu grandes índices, e, 

novamente, houve um acréscimo da morbidade entre a classe trabalhadora.

37



Nesse  momento  histórico,  o  movimento  operário  já  estava  bem 

organizado e tinha força política para mobilizar e negociar, socialmente, uma pauta 

de reivindicações para a classe trabalhadora. 

Do começo do século XX até meados da década de 70, as reivindicações 

operárias  tinham  como  prioridade  a  proteção  da  saúde,  com  exigências  de 

prevenção  de  acidentes  e  de  doenças  profissionais  e  o  direito  ao  atendimento 

médico.

Na Europa, com o fortalecimento das lutas operárias e a mediação do 

Estado, as lutas foram se concretizando em leis sociais que garantiam a proteção do 

corpo  e  a  conservação  da  vida  da  força  de  trabalho.  Sendo  assim,  alguns 

progressos podem ser apontados a partir do levantamento feito por Dejours (1992, 

p. 20/21).

• 1898 – lei sobre acidentes de trabalho que previa a criação de ambulatórios de 

fábricas a cargo dos seguros privados;

• 1903 – supressão das causas de acidentes e de doenças com atenuação dos 

perigos e da insalubridade;

• 1913 – decreto que determina a organização de exames pré-admissionais e de 

controle, em período de trabalho;

• 1915 – estabelecimento das bases estruturais da medicina do trabalho;

• 1916 – redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias por Albert Thomas;

• 1919  –  votação  das  leis  de:  reconhecimento  das  doenças  profissionais,  de 

criação de uma comissão de higiene industrial e da constituição de um comitê 

consultivo de seguros contra acidentes de trabalho;

• 1936 – votação da lei que determina semana de 40 horas e férias remuneradas;

• Acordos Matignon – instituição das convenções coletivas e dos delegados de 

pessoal, reconhecendo o direito à livre adesão aos sindicatos e o direito à greve;

• 1945 – institucionalização da previdência social;
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• 1946 – institucionalização da medicina do trabalho;

• 1947 – criação dos comitês de higiene e de segurança.

Após a Segunda Guerra  Mundial,  o  movimento  operário  continua suas 

lutas, mas a consciência da exploração do corpo delineia o campo de luta: a saúde 

dos trabalhadores,  tanto  física  como mental,  já  que os processos de exigências 

corporais encontra no aporte mental a base para anular as resistências.

2.1.2  A  Reestruturação  produtiva  e  a  luta  pela  garantia  da  condição  de 
trabalhador

As profundas transformações econômicas ocorridas nas últimas décadas 

marcaram o mundo do trabalho e disseminaram novas estratégias administrativas no 

intuito de tornar as empresas mais competitivas. Seguindo essa lógica, o olhar sobre 

o  trato  com os trabalhadores,  também,  teve  que  ser  transformado,  seguindo  os 

caminhos traçados pelas inúmeras inovações tecnológicas,  pelos novos modelos 

administrativos e pelas exigências do mercado no que diz respeito ao aumento da 

produtividade capitalista.

As exigências de enquadramento aos novos valores estabelecidos pelo 

mercado fizeram as empresas explorarem ainda mais os trabalhadores, sugando, 

cada vez mais, suas energias no jogo da concorrência, o que afetou a vida humana 

em todos os seus aspectos, principalmente o profissional, exigindo um novo perfil de 

trabalhador,  isto  é,  com  domínio  tecnológico,  capacitação,  potencialização  de 

habilidades, polivalência, visão generalista, flexibilidade, criatividade, etc. 

A rigidez do modelo taylorista/fordista não dá conta das transformações 

socioeconômicas, e o novo modelo produtivo redefine a vida social e a organização 

operária, pois a crise enfrentada pelo capital, a partir da década de 1970, também, 

gera uma crise na civilização, mudam-se o modelo produtivo, a organização política, 

a cultura, os direitos e o modo de viver de cada trabalhador. 
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Com a flexibilização da produção, o trabalhador deve se adaptar às novas 

exigências  e  fica  cada  vez  mais  sujeito  à  alienação.  O  movimento  operário 

enfraquece  por  conta  da  falta  de  coesão  das  lutas,  os  direitos  trabalhistas  são 

reduzidos, o Estado torna-se neoliberal e deixa sua função de mediador das classes 

sociais  e  passa  a  regulador  do  mercado,  e  o  trabalhador,  entre  tantas  perdas, 

enfrenta o enfraquecimento de sua identidade profissional.

As  primeiras  reivindicações  dos  trabalhadores  foram  por  melhores 

condições  de  trabalho17,  com  o  intuito  de  garantir  a  sobrevivência  e  a  saúde. 

Somadas a estas lutas, as reivindicações demandadas pelo momento atual vão de 

encontro  à  organização do trabalho18,  com o objetivo  de garantir  a  condição de 

trabalhador.

A  luta  pela  garantia  da  condição  de  trabalhador  reflete,  claramente,  o 

aspecto intrínseco da história  das sociedades,  a  luta  de classes,  o  confronto de 

interesses antagônicos entre burgueses e proletariado. 

Atualmente  as  melhorias  das  condições  de  vida  e  saúde  dos 

trabalhadores não são definidas partindo de reivindicações coletivas, com o objetivo 

de favorecer a classe operária, ao contrário, as ações voltadas ao trabalhador estão 

definidas dentro de estratégias produtivas direcionadas ao “quadro de funcionários” 

dentro dos parâmetros dos programas de “Qualidade Total” e de “Responsabilidade 

Social”, sob o discurso da motivação e do desenvolvimento humano empresarial. 

No que concerne à luta dos trabalhadores, os movimentos reivindicatórios 

estão voltados para a garantia dos direitos trabalhistas e sociais já conquistados e 

da empregabilidade.

17 “Por  condição  de  trabalho,  é  preciso  entender,  antes  de  tudo,  ambiente  físico  (temperatura, 
pressão,  barulho,  vibração,  irradiação,  altitude  etc.),  ambiente  químico  (produtos  manipulados, 
vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças etc.),  o ambiente biológico (vírus,  bactérias, parasitas, 
fungos), as condições de higiene, de segurança e as características antropométricas do posto de 
trabalho”. (DEJOURS, 1992, p. 25)
18 “Por organização do trabalho, designamos a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na medida 
em que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as 
questões de responsabilidade etc”. (DEJOURS, 1992, p. 25)
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2.2 As teorias e as estratégias que fundamentam o processo de melhoria das 
condições do trabalho e da satisfação dos trabalhadores

Os  estudos  administrativos  demonstram  que  há  algumas  teorias  que 

fundamentam  as  estratégias  tidas  como  motivacionais19,  que  têm  o  intuito  de 

proporcionar bem-estar aos trabalhadores e obter deles uma maior produtividade.

Os primeiros estudos surgiram no final do século XVIII, tendo como base 

teórica e filosófica o liberalismo clássico20, o qual compreendia que a produção era a 

prioridade e que a natureza e o comportamento humano deveriam estar a serviço 

desta.

O  desenvolvimento  da  administração  científica  de  Frederick  Taylor 

apresentou métodos para um melhor  desempenho dos trabalhadores21.  Segundo 

Rodrigues (1994), Taylor tinha como filosofia a racionalização da produção com o 

objetivo de aumentar a produtividade e a motivação econômica do trabalhador.

Prosperidade para o empregado significa, além de salários mais altos do  
que  os  recebidos  habitualmente  pelos  obreiros  de  sua  classe,  o  
aproveitamento  dos  homens  de  modo  mais  eficiente,  habituando-os  a  
desempenhar os tipos de trabalhos mais elevados, para os quais tenham  
aptidões naturais e atribuindo-lhes, sempre que possível, esses gêneros de  
trabalhos. (TAYLOR apud RODRIGUES, 1994, p. 29).

Podemos citar, também, como um dos defensores da “prosperidade” dos 

trabalhadores  nessa  época,  o  empresário  Ford  que,  ao  defender  suas  teorias, 

destacava  que  a  melhoria  dos  aspectos  físicos  do  local  de  trabalho  era  uma 

necessidade básica do trabalhador. Portanto, para satisfazê-lo, bastava o espaço de 

trabalho ser amplo, limpo e arejado.

Neste  contexto,  verificamos  a  clara  identificação  das  ideologias 

apresentadas  com  o  interesse  da  classe  as  quais  representavam,  já  que,  em 

19 Vianna (1999) explica que a palavra motivação significa “motivo para a ação”, este autor em seus  
escritos  deixa  clara  a  intenção  das  ações  motivacionais,  ele  nos  diz  que  “as  pessoas  em uma 
organização devem ter motivos para colocar seus campos de energia física, psíquica e emocional a 
serviço e na direção dos caminhos da empresa.” (1999, p.10). 
20 O fundamento do liberalismo clássico era o acúmulo de capital.
21 TAYLOR consolida a divisão do trabalho em tarefas simples e definidas, controlando o processo 
produtivo e utilizando mão-de-obra não especializada.
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nenhum momento,  o foco é o trabalhador como ser  humano, mas o trabalhador 

como força de trabalho que necessita de melhores condições para produzir.

Já no século XX, mais precisamente na década de 20, surgiu um estudo 

para investigar a complexidade da natureza humana, o Experimento de Howthorne, 

uma  pesquisa  patrocinada  pela  Western  Electric  Company,  Chicago  –  EUA  e 

coordenada pelo cientista social George Elton Mayo, que influenciou o surgimento 

do movimento de relações humanas.

A  princípio,  o  estudo  de  Mayo  estava  voltado  para  a  análise  das 

influências dos fatores físicos e ambientais no processo de produção. Contudo, no 

decorrer da pesquisa, observou-se que um outro fator, as relações humanas, exercia 

uma influência maior sobre o processo produtivo. A partir desta observação, surgiu 

um novo direcionamento da pesquisa. 

Mayo, portanto, foi o precursor da teoria das relações humanas, e outros 

estudiosos como Maslow,  McGregor,  Herzberg, também, se detiveram ao estudo 

deste tema e criaram a teoria comportamental, que propiciou o nascimento de um 

novo  modelo  administrativo,  que  estabelece  novas  formas  de  mediação  entre 

empregados e empregadores e tem como princípio fundamental a satisfação das 

necessidades dos trabalhadores, garantindo seu bom rendimento.

Os três pesquisadores acima citados são os autores das principais teorias 

que fundamentam a estruturação dos programas de qualidade de vida no trabalho: a 

hierarquia das necessidades segundo Maslow; a teoria X e Y de McGregor;  e a 

teoria dos dois fatores de Herzberg.

Como resultado desses estudos,  surgiram estratégias com propostas e 

ações para a melhoria da qualidade de vida no trabalho.  A seguir, apresentaremos 

um quadro geral sobre estas teorias e a estratégia de melhoria da qualidade de vida 

no  trabalho,  a  fim  de  obtermos  uma  aproximação  que  nos  permita  analisá-las 

melhor.
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2.2.1 O experimento de Howthorne

As  pesquisas  realizadas  na  Western  Electric,  conhecidas  como  o 

experimento de howthorne, foram coordenadas pelo Comitê do Trabalho na Indústria 

do Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos. Estas pesquisas tiveram 

como relatores dois membros da Western Electric, H. A. Wrighy e M. L. Putnam; um 

professor  da  Universidade  de  Harvard,  F.  J.  Rothlisberger,  e  dois  membros  do 

Comitê do Trabalho na Indústria, George Elton Mayo e G. A. Pennock. 

A Western Electric,  uma indústria que fabricava equipamentos para as 

empresas telefônicas,  possuía a seguinte filosofia empresarial:  a manutenção do 

bem-estar  dos  trabalhadores,  através  de  altos  salários,  as  boas  condições  de 

trabalho e a orientação vocacional. A defesa dessa filosofia se fundamentava em 

bases humanistas, mas não reconhecia a raiz da questão: a exploração da força de 

trabalho como processo de mortificação do trabalhador.

No  que  se  refere  ao  experimento  de  howthorne,  Mayo  e  sua  equipe 

tinham como objetivo inicial estudar os efeitos da fadiga e da monotonia no ambiente 

do  trabalho,  através  da  observação  realizada  em  uma  Sala  de  Provas  e  de 

entrevistas com um grupo composto por seis trabalhadoras, que montavam relés 

telefônicos. As conclusões desse primeiro estudo demonstraram a importância do 

grupo social, da padronização moral, do status, das demandas e do controle social 

na determinação de atitudes dos empregados. 

No segundo momento da pesquisa, o objetivo foi modificado, a intenção 

era eliminar os aspectos psicológicos que influenciaram a primeira pesquisa, através 

de um levantamento das atitudes e dos sentimentos dos trabalhadores, tendo como 

metodologia a aplicação de entrevistas não dirigidas22.

Esse plano seria iniciado no setor de inspeção, que abrangia um número  
aproximadamente  de  1.600  empregados,  especializados  e  não-
especializados,  da  fábrica  e  do  escritório.  Em  janeiro  de  1931,  os  
investigadores  declararam  que  seus  objetivos  eram  os  seguintes:  “1º  
Conhecer a opinião dos empregados quanto ao seu trabalho e à maneira  
pela qual eram tratados; 2º saber até que ponto estavam sendo aplicadas  

22 “Com pouca direção dos entrevistadores, os empregados tinham permissão para falar livremente, 
sem  temor  de  represálias  para  si,  colegas  ou  supervisores”  (TREWATHA  &  NEWPORT  apud 
RODRIGUES, 1994, p.38).
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as diretrizes; e 3º obter, através das respostas dos empregados, sugestões  
que  pudessem  ser  aproveitadas  no  treinamento  de  supervisores.”. 
(HOMANS, in BALCÃO, 1979, p. 18).

Dentre  os  supervisores  da  indústria,  foram  escolhidos  cinco 

entrevistadores,  homens  para  entrevistar  homens  e  mulheres  para  entrevistar 

mulheres. Amigos e conhecidos não deveriam ser entrevistados. Os registros das 

entrevistas  deveriam  conter  dados  minuciosos  sobre  as  condições  de  trabalho, 

garantindo o sigilo e a não identificação dos entrevistados.

Com o sucesso dos resultados, o programa foi ampliado e incorporou o 

setor de operações, mas, como era grande o número de operários, não foi possível 

incluir todos os trabalhadores.

Entre 1928 e 1930, foram entrevistados 21.126 operários, e os resultados 

foram satisfatórios,  pois  as  entrevistas  influenciaram,  positivamente,  nas atitudes 

dos trabalhadores.

...os  comentários  tinham  alto  significado  como  reflexo  dos  sentimentos,  
crenças,  suposições e aspirações inconscientes do pessoal entrevistado.  
Por muito tempo, então, os investigadores se interessaram por estudar os  
empregados como indivíduos, dando atenção a cada um em particular, com  
sua história  pessoal,  que bem compreendida  e  situada,  poderia  explicar  
muito do seu comportamento. (HOMANS, in BALCÃO, 1979, p. 28).

Com o decorrer desse estudo, os pesquisadores foram se interessando 

pela organização social dos operários e, gradualmente, perderam o interesse pelas 

entrevistas individuais e passaram a observar a realidade do trabalho, estudando as 

relações sociais entre os trabalhadores no processo de trabalho.

Uma  descoberta  importante  foi  a  constatação  de  um  movimento  de 

solidariedade entre os trabalhadores, através de agrupamentos informais, no intuito 

de se protegerem contra ações que pudessem ameaçar seu bem-estar,  Homans 

(1979) destaca seis aspectos: 

a)  produção  controlada,  isto  é,  padrões  que  os  operários  achavam que  
deveriam constituir a produção normal para um dia de trabalho e que não  
eram ultrapassados por nenhum deles; b) práticas não formalizadas pelas  
quais os operários que excediam os padrões, considerados sabotadores,  
podiam  ser  punidos;  c)  expressões  que  deixavam  transparecer  que  o  
sistema de pagamento de incentivos por produção em grupo não estava  
dando resultados satisfatórios; d) liderança informal por parte de indivíduos  
que se dedicavam a manter unidos os grupos de operários e a fazer com  
que esses  grupos mantivessem as  regras  de  conduta;  e)  preocupações  
fúteis  relativas  a  promoções;  e  f)  contentamento  e  descontentamento  
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exagerados  em  relação  a  superiores  imediatos,  em  conseqüência  de  
atitudes assumidas por esses em vista do comportamento dos operários.  
(HOMANS, in BALCÃO, 1979, p. 29).

Para  que  as  relações  sociais  fossem  melhor  investigadas,  os 

pesquisadores decidiram organizar uma nova Sala de Provas, com outros sujeitos: 

homens (nove operadores, nove soldadores e dois inspetores). Os resultados desta 

última  pesquisa  demonstraram  que  os  operários  apresentaram  resistência  à 

implantação de inovações tecnológicas e formaram uma organização social  para 

combater a organização técnica. 

Em suma, os dois momentos da pesquisa, a primeira Sala de Provas e a 

segunda, apresentaram características diferenciadas de grande importância. Ambos 

os grupos formaram uma organização social informal, todavia o primeiro grupo se 

unia para cooperar com a administração, e o segundo grupo se organizava para se 

opor  às  chefias,  o  que  demonstra  que,  em  decorrência  de  variáveis,  os 

comportamentos se alteram, tendo em vista a dinâmica da realidade.

2.2.2 Maslow e sua teoria da motivação humana

Os  princípios  da  teoria  de  Maslow  hierarquizaram  cinco  tipos  de 

necessidades humanas: fisiológicas; de segurança; sociais;  de estima e de auto-

realização, formando uma pirâmide de prioridades humanas.

Maslow (In: Balcão, 1979) defende que o ser humano é impulsionado pela 

satisfação de suas necessidades, em um processo contínuo e interminável. O ser 

humano, a princípio,  busca atender suas necessidades primárias, que, ao serem 

satisfeitas,  vão  dando  lugar  às  necessidades  secundárias,  seguindo  a  ordem 

crescente da pirâmide das necessidades. Vale ressaltar que a motivação nasce da 

possibilidade de satisfação de uma necessidade, e não de algo já satisfeito.
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Figura 1 – Hierarquia das necessidades humanas segundo Maslow

Fonte: Chiavenato, 1998, p. 83

Veja algumas especificações das necessidades humanas apresentadas 

por Maslow (In: BALCÂO, 1979):

• Necessidades fisiológicas: são as necessidades que garantem a sobrevivência 

física humana: alimentação, água, sono, descanso, sexo etc;

Sem dúvida,  essas necessidades fisiológicas são,  dentre  todas,  as mais  
prementes.  Especificamente,  isso  quer  dizer  que,  no  ser  humano  que  
carece  de  tudo  de  modo  extremo,  é  altamente  provável  que  a  maior  
motivação seja a das necessidades fisiológicas. Uma pessoa que careça de  
alimento,  segurança,  amor  e  estima,  desejará,  provavelmente,  alimento  
acima de tudo. (MASLOW, in BALCÃO, 1979, p.341).

• Necessidades  de  segurança:  são  as  necessidades  de  segurança,  proteção 

contra o perigo e a ameaça,  estabilidade e organização.  Estas necessidades 

visam garantir certo controle sobre a vida, protegendo-a;

Uma  vez  que  estejam  razoavelmente  satisfeitas  as  necessidades  
fisiológicas,  surgem  outras  a  que  podemos  chamar,  de  modo  geral,  
necessidades de segurança...  Podemos dizer  ainda que os receptores e  
efetores do intelecto e as demais capacidades se tornam, em primeiro lugar,  
instrumentos na procura de segurança. (MASLOW, in BALCÃO, 1979, p. 
344).
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• Necessidades de amor: são necessidades de interação social, de participação, 

de aceitação em grupos sociais (amigos, colegas, companheiros, família etc). Há 

a necessidade da troca de sentimentos afetivos e amorosos;

Na nossa sociedade, a frustração dessas necessidades é a origem mais  
comum da falta de adaptação e da psicopatologia graves. Amor e afeição –  
e sua expressão possível na sexualidade – são comumente vistos de forma  
ambivalente e estão em geral  cercados de muitas restrições e inibições.  
(MASLOW, in BALCÃO, 1979, p. 350).

• Necessidades  de  estima:  estas  necessidades  podem  ser  divididas  em  dois 

subgrupos: necessidade de auto-estima (status, força, capacidade de realização, 

confiança pessoal, auto-respeito e reconhecimento) e necessidade de liberdade 

(autonomia, independência, auto-reconhecimento, competência, conhecimento);

A  satisfação  da  necessidade  de  auto-estima  conduz  a  sentimentos  de  
autoconfiança,  valor,  força,  capacidade  e  utilidade.  A  frustração  dessas  
necessidades, entretanto, produz sentimentos de inferioridade, franqueza e  
desamparo. (MASLOW, in BALCÃO, 1979, p. 351).

• Necessidades de auto-realização: mesmo depois de satisfeitas as necessidades 

já  citadas  anteriormente,  o  indivíduo  pode  tornar-se  descontente  por  não 

conseguir  se encontrar  no  que faz.  O sujeito  deve ser  o  que pode ser,  pois 

somente assim encontra sua auto-realização.

Evidentemente,  a  forma  que  essas  necessidades  tomam  varia  
consideravelmente de pessoa para pessoa. Numa pessoa pode assumir a  
forma  de desejo  de ser  mãe ideal,  noutra  a  de ser  bom atleta  e  numa  
terceira a de ser pintor ou inventor. Elas não são necessariamente impulsos  
criadores,  embora  tomem essa  forma  nas  pessoas  que  tenham alguma  
capacidade criadora. (MASLOW, in BALCÃO, 1979, p. 352).

Para exemplificarmos a utilização dessa teoria no cotidiano das empresas, 

demonstraremos a relação da teoria das necessidades de Maslow e os sistemas de 

recursos humanos utilizados no Brasil,  demonstrando como a teoria é apropriada 

pelo  capital  para  assim  atingir  seu  objetivo  que,  neste  contexto,  é  satisfazer  o 

trabalhador em suas necessidades, promovendo a motivação com o intuito de gerar 

o aumento da produtividade.

No  quadro  a  seguir,  apresentaremos  como  esta  teoria  vem  sendo 

apropriada pelas empresas brasileiras através dos sistemas de Recursos Humanos 

(RH). 
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Quadro 1 – Teoria da Hierarquia das necessidades de Maslow e os Sistemas de RH 

NECESSIDADES SISTEMAS DE RH

1. NECESSIDADES FISIOLÓGICAS a) Plano de cargos e salários

b) Sistema de remuneração variável

• Aumento salarial

• Distribuição do lucro

2.    NECESSIDADES DE SEGURANÇA a) Política de estabilidade

b) Plano de carreira e sucessão

c) Sistema de remuneração variável

• Plano de saúde

• Plano habitacional

• Plano de apoio financeiro

• Plano de complementação da aposentadoria

• Distribuição do lucro

d) Sistema de acompanhamento

e) Sistema de educação e treinamento 
(empregabilidade)

• Reuniões-relâmpago

3.    NECESSIDADES SOCIAIS a) Recrutamento, seleção e admissão

b) Treinamento de Ambientação

c) Programas participativos

• 5S

• CCQ

• Sistema de sugestões

d) Reuniões-relâmpago

e) Programas de apoio à associação dos 
funcionários

4.    NECESSIDADES DE ESTIMA a) Programas participativos

• 5S
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• CCQ

• Sistema de sugestões

b) Plano de cargos e salário

c) Sistema de reconhecimento e premiação

d) Sistema de remuneração variável

• Promoção por mérito

• Aumento salarial

• Distribuição do lucro

a) NECESSIDADES DE 

AUTO-REALIZAÇÃO

a) Adequação à função

b) Execução do trabalho para atingir metas

c) Rodízio de pessoal

d) Programas participativos

• 5S

• CCQ

• Sistema de sugestões

e) Plano de cargos e salários

f) Sistema de reconhecimento e premiação

g) Sistema de remuneração variável

• Promoção por mérito

• Aumento salarial

• Distribuição do lucro

Fonte: Böhmerwald, 1996, p. 20

2.2.32 McGregor e o lado humano da empresa

McGregor, a partir da teoria de Maslow, fundamenta sua teoria do lado 

humano da empresa com o intuito de promover o desenvolvimento produtivo através 

da “valorização” das características e potencialidades humanas.
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Por seu engenho e perseverança, a administração industrial, em busca de  
resultados  econômicos,  transformou  muitos  sonhos  científicos  e  
tecnológicos  em realidades  corriqueiras.  Torna-se  hoje  claro  que  essas  
mesmas qualidades, aplicadas a serviço do lado humano da empresa, irão  
não  somente  valorizar  substancialmente  esses  feitos  materiais  como  
também nos colocar mais perto da “boa sociedade”. (MCGREGOR, 1976, p. 
17)

McGregor inicia seu estudo destacando que a energia criadora do homem 

deve  ser  utilizada,  em  condições  apropriadas,  dentro  da  empresa,  e  que  a 

administração empresarial tradicional não tem condições de aproveitar os recursos 

fornecidos por esta energia humana.

Para  iniciar  suas  argumentações,  McGregor  apresenta  a  Teoria  X, 

referente  à  administração  tradicional  que  se  baseia  no  controle  externo  do 

comportamento humano e a Teoria Y,  um novo modelo de administração que se 

baseia no autocontrole e na autodireção dos trabalhadores.

a) Fundamentos da Teoria X (McGregor, 1973, p. 5)

De acordo com os conceitos administrativos tradicionais, o autor define a 

teoria que denomina de X, apresentando o papel da administração estabelecido em 

uma hierarquia verticalizada. Vejamos:

1) A administração é responsável pelos elementos produtivos da empresa;

2) A administração deve dirigir e motivar os esforços dos trabalhadores, controlando 

seu  agir,  e,  se  preciso,  modificando  seu  comportamento  para  atender  às 

necessidades da empresa;

3) Sem  intervenção  da  administração,  os  trabalhadores  seriam  passivos, 

indiferentes e até resistentes às necessidades da empresa.
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b) Crenças Tradicionais 

McGregor, ao destacar as crenças tradicionais, apresenta as concepções 

sobre  o  trabalhador  que  fundamentariam o  processo  de  exploração da força  de 

trabalho.

1) O homem é indolente;

2) O homem é desprovido de ambição e não gosta de responsabilidades;

3) O trabalhador é egoísta, não se preocupa com as necessidades da empresa;

4) O trabalhador resiste às mudanças e transformações;

5) O trabalhador é crédulo, pouco inteligente, por isso costuma ser enganado por 

aproveitadores.

c) Fundamentos da Teoria Y (McGregor, 1973, p. 13)

Sobre sua teoria intitulada de Y,  McGregor tenta apresentar uma nova 

estrutura  administrativa  e  uma  nova  concepção  de  trabalhador  sem  superar  a 

organização produtiva capitalista e as contradições de classe, apenas visualiza uma 

forma melhor de apropriação da força de trabalho.

1) A  administração  é  responsável  pela  organização  de  elementos  de  uma 

organização produtiva;

2) O trabalhador, por natureza, não é passivo e nem resistente, torna-se assim por 

influência do meio;

3) O  trabalhador  possui  como  qualidade  pessoal  a  motivação,  o  potencial  de 

desenvolvimento, a capacidade de assumir responsabilidades e de conduzir o 

comportamento para os objetivos da empresa. Essas características pessoais 
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não  são  criadas  pela  administração,  a  esta  cabe  apenas  proporcionar 

condições para o desenvolvimento das pessoas;

4) A tarefa primordial da administração é providenciar condições organizacionais e 

métodos  de  operação  em  que  as  pessoas  possam  atingir  melhor  seus 

objetivos, conduzindo seus esforços em direção aos objetivos da empresa.

A implantação da teoria Y encontra como dificuldade a legitimação da 

teoria X, que historicamente vem sendo colocada em prática pelos administradores. 

Os hábitos, as atitudes e as esperanças do trabalhador estão condicionados pela 

experiência  vivida.  A  mudança de  paradigma seria  lenta  e  exigiria  uma extensa 

modificação das atitudes de ambas as partes.

d) Passos iniciais para a implantação da Teoria Y

Para  a  implantação  de  sua  teoria,  McGregor  reconhece  os  limites 

históricos, mas destaca algumas ações que, em sua concepção, seriam avanços 

iniciais que abririam caminhos para a implantação da teoria Y. 

• Descentralização  e  Delegação:  dá  certo  grau  de  liberdade  para  que  os 

trabalhadores conduzam suas atividades e assumam responsabilidades;

• Ampliação  do  campo e  da  significação  do  trabalho:  encoraja  a  aceitação  de 

responsabilidades  e  proporciona  oportunidade  de  satisfação  de  necessidades 

sociais e egoísticas23 (sic);

• Participação e Administração Consultiva: proporciona a canalização de energias 

criadoras em direção aos objetivos da empresa.

23 Rodrigues (1994) explica que as necessidades egoístas são aquelas relacionadas à auto-estima e à 
própria reputação. 

52



De acordo  com McGregor,  o  diferencial  dessa  teoria  (Y)  não  está  na 

execução de ações, e, sim, na concepção ideológica da capacidade humana e de 

sua importância no contexto da empresa.

2.2.4  Herzberg e os fatores higiênicos e motivacionais

Vejamos agora o que apresenta Herzberg com sua teoria dos dois fatores. 

Esse autor defende que os fatores que causam insatisfação são diferentes dos que 

causam satisfação e que eles não se relacionam. Os fatores que geram insatisfação 

são os higiênicos24,  e  os que causam satisfação são os motivadores.  Rodrigues 

(1994,  p.45)  define  os  primeiros  fatores,  como:  “a  política  e a  administração da 

empresa; as relações interpessoais com os supervisores; supervisão; condições de 

trabalho; salários; status; e segurança no trabalho”. Os fatores motivacionais são: 

“realização; reconhecimento; o próprio trabalho; responsabilidade; e o progresso ou 

desenvolvimento”.

Para  a  implantação  da  teoria  dos  dois  fatores,  Herzberg  propõe  o 

enriquecimento  do  cargo,  isto  é,  o  enriquecimento  das  tarefas  valorizando  as 

funções, oferecendo melhores condições de desenvolvimento profissional e pessoal, 

gerando motivação e satisfação.

2.2.5  A estruturação da estratégia de qualidade de vida no trabalho

A estratégia de melhoria da qualidade de vida no trabalho tornou-se uma 

técnica administrativa a partir de 1950, com o modelo elaborado por Eric TRIST que 

agrupava a tríade indivíduo/trabalho/organização. Entretanto, na década de 60, a 

Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  –  QVT  se  desenvolveu,  conforme  esclarece 

24 “analogia  à  forma  em  que  o  termo  é  usado  na  medicina  preventiva”  (HERZBERG  apud 
ROBRIGUES, 1994, p. 45). 

53



Rodrigues (1994), seguindo uma linha sociotécnica com base na saúde, segurança 

e satisfação dos trabalhadores e com o “princípio maior a organização do trabalho a 

partir da análise e da reestruturação da tarefa” (Idem, 1994, p. 77).

A  crise  do  capital  estabelecida  na  década  de  70  desacelerou  o 

desenvolvimento  da QVT,  que só  voltou a crescer  após 1979,  quando o Japão, 

depois  de  reestruturar  seus  métodos  de  produção,  disseminou  suas  técnicas 

gerenciais como os “Ciclos de Controle da Qualidade25" – CCQ. Em relação a este 

avanço, os Estados Unidos ficaram para trás e tentaram de forma infeliz, pois não 

obtiveram êxito, adaptar as práticas administrativas japonesas, sem levar em conta 

as nuanças culturais.

Avaliando  a  realidade  americana,  dois  autores,  Peters  e  Waterman, 

definiram oito atributos do gerenciamento da produtividade e da QVT que geram 

sucesso e foram destacados por Rodrigues (1994, p.79) em seus estudos: 

1 - “Disposição para agir; 

2 - aproximação com o cliente; 

3 - autonomia e iniciativa dos trabalhadores; 

4 - produtividade através dos trabalhadores;

5 - orientação por valores-filosofia organizacional; 

6 – limitar-se ao conhecido; 

7 - formas de trabalho simples e em pequenos grupos;

8 - política administrativa flexível”. 

Podemos  observar  que  estes  atributos  estão  correlacionados  às 

características apresentadas pelo modelo de produção denominado de toyotismo e 

que sua lógica é a expansão do capital. 

25 Um conjunto de atividades para garantir a melhoria contínua no processo de produção, atendendo 
os requisitos de qualidade exigidos pelo mercado. 
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As características da QVT não seguem um único padrão, já que há vários 

métodos administrativos que estão voltados para a satisfação dos trabalhadores. 

Contudo, Richard Walton, citado por Rodrigues (1994), apresenta oito “categorias 

conceituais”  para  a  elaboração  de  uma  proposta  para  a  qualidade  de  vida  no 

trabalho. São elas: 1 – compensação adequada e justa; 2 – condições de segurança 

e  saúde  do  trabalho;  3  –  oportunidade  imediata  para  a  utilização  e  o 

desenvolvimento da capacidade humana; 4 – oportunidade futura para crescimento 

contínuo  e  segurança;  5  –  integração  social  na  organização  de  trabalho;  6  – 

constitucionalismo na organização do trabalho; 7 – trabalho e espaço total da vida e 

8 – relevância social da vida do trabalho.

Atualmente, a QVT foi redefinida e diluída dentro da Qualidade Total, que 

articula a qualidade dos serviços, os produtos, as condições de trabalho em um 

complexo de eficiência e a eficácia produtiva. 

2.2.5.1  A  operacionalização  da  Qualidade  Total  através  das  normas 
internacionais de gestão (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000)

Nos anos 30, Shewhart, a partir da teoria da administração científica de 

Taylor,  que tinha como princípio fundamental o aumento da eficiência através de 

estudos  científicos  sobre  métodos  e  movimentos,  divisão  e  hierarquização  do 

trabalho, propôs o conceito de controle estatístico da qualidade, que se baseava em 

gráficos  de controle,  em inspeções por  amostragens e na utilização do ciclo  do 

PDCA  (Plan,  Do,  Check  e  Action),  ou  seja,  planejar,  fazer,  verificar  e  agir 

corretivamente. 

Os  conceitos  sobre  motivação  de  Maslow  e  Herzberg,  também, 

influenciaram os conceitos de gestão da qualidade difundidos por Deming na década 

de 50, quando ele, com base nos conceitos propostos por Shewhart e Taylor, iniciou 

o processo de construção do conceito de qualidade total. Deming era um americano 

especialista em Controle Estatístico de Qualidade que, após ser convidado a dar 
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palestras  no  Japão,  conseguiu  disseminar  o  conceito  de  qualidade  total,  que 

propiciou a organização do modelo produtivo Japonês. 

Segundo Drugg e Ortiz (1994), o grande problema de Deming, naquele 

momento, não era tanto falar sobre o conceito de qualidade ou como deveria ser  

feita a qualidade, era muito mais um trabalho de recomposição psicológica, porque 

os japoneses estavam desacreditados.

Deming, ao preocupar-se com a recomposição psicológica do povo, fez  
uma previsão: a de que em cinco anos, a contar daquela data – 1950, se a  
metodologia  e  a  filosofia  de  qualidade  fossem seguidas,  os  japoneses  
conquistariam os mercados do mundo,  Deming enganou-se porque,  em  
quatro anos, o Japão já estava conquistando os mercados americanos e  
outros países,  os mercados econômicos  do mundo.  (DRUGG e ORTIZ, 
1994, p. 03).

O conceito de qualidade total está baseado principalmente na mudança de 

cultura de uma empresa, ou de uma nação, e tem como princípio a coordenação das 

funções de qualidades individuais e a concentração nos efeitos e não apenas nas 

causas.

O mercado consumidor,  a  partir  da década de 80,  passa a exigir  dos 

produtos um conceito de qualidade que supera o conceito simplesmente adjetivo. As 

exigências ultrapassam o processo de produção objetivo e se voltam para temas 

como saúde, educação e outros aspectos do bem-estar humano. Neste período, 

surgem as discussões sobre o conceito de desenvolvimento sustentável.

Desta forma, o conceito de qualidade total passa a ser encarado como 

uma  forma  de  garantir  novos  anseios  do  consumidor,  através  de  uma  gestão 

estratégica que possa potencializar o desenvolvimento empresarial gerenciando as 

diversas vertentes: Gestão da Qualidade; Gestão Ambiental;  Gestão de Saúde e 

Segurança e Responsabilidade Social.

a) Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Para entendermos um sistema de gestão da qualidade, precisamos, em 

primeiro lugar, conhecer o seu conceito. A norma ISO 9000 define como sistema 
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gestão de qualidade:  “Um conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos,  

estruturados para estabelecer políticas e objetivos e, desta forma, dirigir e controlar  

uma organização no que diz respeito à qualidade”. Contudo, é necessário destacar 

que a “gestão da qualidade” é um sistema de padronização da qualidade voltado 

para a certificação dos processos produtivos.   

Segundo  a  norma  ISO  9000,  a  abordagem  do  sistema  de  gestão  da 

qualidade  incentiva  as  empresas  a  analisar  os  requisitos  do  cliente,  definir  os 

processos que contribuem para a obtenção de um produto que é aceitável para o 

cliente e manter estes processos sob controle. Um sistema de gestão da qualidade 

pode fornecer a estrutura para uma melhoria contínua, com o objetivo de aumentar a  

probabilidade de ampliação da satisfação do cliente e de outras partes interessadas. 

Este sistema fornece à empresa e aos seus clientes a confiança de que ela é capaz 

de fornecer produtos que atendam aos requisitos de forma consistente.

O  sistema  de  gestão  da  qualidade  está  diretamente  relacionado  ao 

atendimento dos princípios do GQT, Gestão da Qualidade Total, que são: foco no 

cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, abordagem 

sistêmica  para  gestão,  melhoria  contínua,  abordagem factual  para  a  tomada  de 

decisões, benefícios mútuos nas relações com os fornecedores.

De acordo com os princípios citados, para implantar um sistema de gestão 

da qualidade, a empresa não deveria apenas satisfazer as necessidades explicitas 

do cliente, mas surpreendê-lo, atender as suas necessidades presentes e futuras, 

através de uma liderança que proporcione um ambiente onde as pessoas estejam 

envolvidas em atingir os objetivos. O envolvimento deve atingir a todos os níveis, e 

as habilidades dos trabalhadores devem ser usadas em benefício da empresa.

As atividades exercidas pelas empresas para fornecimento de produto ou 

serviço  devem  ser  tratadas  como  processos,  em  que  cada  um  deve  ter  a  sua 

estrutura e um papel fundamental no resultado final,  as inter-relações devem ser 

sistêmicas; e a entrada de um processo deve ser considerada como a saída de 

outro, em busca da melhoria contínua. As decisões não devem ser tomadas com 

base em suposições, e, sim, em fatos reais e concretos, através de análise de dados 

e  informações.  Segundo  os  princípios  que  norteiam a  “gestão  da  qualidade”,  a 
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relação  com  os  fornecedores  deveria  ser  clara  e  bem-administrada,  na  qual 

houvesse  benefícios  mútuos  no  intuito  de  agregar  valor  ao  produto  ou  serviço 

fornecido.

A norma ISO 9001, que hoje está na sua versão 2000, foi criada com o 

objetivo de estabelecer princípios que devem ser seguidos para implantação de um 

sistema de gestão da qualidade. Ela está estruturada com base nos princípios de 

GQT, descritos anteriormente, e no ciclo do PDCA, uma “ferramenta gerencial” que 

estabelece  que  devem  ser  seguidos  os  seguintes  passos:  Planejar,  Executar, 

Verificar e Agir corretivamente ou preventivamente.

A ISO (International Organization, for Standardization) é uma organização 

internacional  de  normatização,  que  tem  como  representante  no  Brasil  a  ABNT, 

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas.  Esta  organização  foi  fundada  em 

Genebra - Suíça, após a 2º Guerra Mundial, mais precisamente em 1947. É uma 

organização não governamental que já publicou mais 11000 normas sobre vários 

temas.

Em  1947,  um  comitê  formado  por  representantes  de  vários  países, 

inclusive o Brasil através da ABNT, elaborou a série de normas ISO 9000 (ISO 9001,  

ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004). As normas ISO 9002 e 9003 foram canceladas, e, 

atualmente, existem apenas as normas ISO 9000, que trazem os fundamentos e 

vocábulos;  a  ISO  9001,  que  estabelece  os  requisitos  para  implantação  de  um 

sistema de gestão da qualidade, a única da série que pode ser utilizada para fins de 

certificação e a ISO 9004, que estabelece diretrizes para melhoria de desempenho 

do SGQ.

Para  implantação  de  um sistema de  gestão  da  qualidade  baseado  na 

norma ISO 9001: 2000, a empresa deve atender aos seguintes princípios: 

• Planejamento da implantação do SGQ:  A empresa deve  definir  como será 

implantado o sistema, através da elaboração de um manual  da qualidade,  onde 

deve estar descrito: o escopo; como será a estrutura de documentação e como cada 

item da norma será atendido;
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• Responsabilidade  da  Direção: A  alta  administração  deve  estabelecer  as 

diretrizes  macros  do  sistema:  a  política  e  os  objetivos  da  qualidade;  as 

responsabilidades  e  autoridades  dos  profissionais  e  áreas;  as  formas  de 

comunicação e como devem ser conduzidas as análises críticas do sistema;

• Gerenciamento  dos  recursos:  A  empresa  deve  determinar  como  será  o 

gerenciamento  dos  recursos  financeiros  para  implantação  do  sistema,  o 

gerenciamento dos recursos humanos, através da determinação de competências, 

formas de conscientização e treinamentos;

• Realização do produto: a norma em questão apresenta seis itens que deveriam 

ser seguidos para a realização do produto:

 Como planejar a realização do produto; 

 Como tratar os processos relacionados aos clientes, o atendimento a requisitos, 

as análises críticas e a comunicação com o cliente;

 Como planejar e controlar o projeto e o desenvolvimento de produto;

 Como garantir o atendimento aos requisitos especificados de aquisição; 

 Como realizar a produção e o fornecimento do serviço, incluindo os controles, a 

validação  dos  processos,  a  forma  de  identificação  e  rastreabilidade,  a 

propriedade do cliente e a preservação do produto e

 Como  controlar  os  dispositivos  de  medição  e  monitoramento,  realizar 

acompanhamentos dos equipamentos com relação à calibração e confiabilidade;

• Medição, análise e melhoria: Deve ser planejada a forma de medição, análise e 

melhoria de cada processo relevante. Deve ser estabelecida a forma de medir a 

satisfação do cliente, de como será conduzida às auditorias internas, de como será 

o monitoramento de cada processo ou produto. Deve-se, ainda, estabelecer como 

será o controle de produtos não conformes e uma sistemática de melhoria contínua 

através de ações corretivas e preventivas.
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b) Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

As demandas da sociedade são cada vez mais amplas e complexas, o 

atendimento aos novos anseios do consumidor é um dos pontos de partida para o 

sucesso de uma empresa. Dentro dessa concepção gerencial,  há uma crescente 

necessidade  do  estabelecimento  de  ações  que  visem  ao  desenvolvimento 

sustentável. 

A evolução da gestão ambiental ao longo dos anos ocorreu em paralelo  

com a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, (...) antes de  

haver  qualquer  menção  ao  termo  desenvolvimento  sustentável,  a  

preocupação com os desastres ambientais, a partir da década de 60, é que  

desencadeou uma série  de ações e uma abordagem mundial  sobre os  

efeitos  da  degradação  do  meio  ambiente  e  seus  impactos  sobre  a  

qualidade de vida das pessoas. (MEDEIROS, 2003, p. 48).

Com a experiência  acumulada na elaboração de normas da série  ISO 

9000 e motivada pelas ações já tomadas por diversos países quanto à elaboração 

de suas próprias normas de Gestão e Certificação Ambiental, a ISO decidiu elaborar 

uma norma que possibilitasse a certificação de empresas com base em requisitos 

preestabelecidos.  Surge,  então,  a  ISO  14001,  que  tem  como  objetivo  o 

gerenciamento dos impactos ambientais.

A norma ISO 14001 foi concebida para ser totalmente compatível com a 

ISO 9001 e da mesma forma. Para uma empresa implantar um sistema de gestão 

ambiental, ela deve atender aos seguintes requisitos:

• Planejamento  da  implantação do SGA:  A empresa  deve  definir  como será 

implantado  o  sistema,  através  da  definição  de  uma  política  ambiental,  da 

identificação  dos  aspectos  ambientais  e  das  formas  de  gerenciamento;  deve, 

também, identificar os requisitos legais e outros requisitos, e, desta forma, definir  

objetivos, metas e programas para garantir o atendimento das metas e os objetivos 

estabelecidos.

• Implementação  e  Operação: Deve  ser  assegurada  a  disponibilidade  de 

recursos  essenciais,  inclusive  os  recursos  humanos.  Deve,  também,  definir  as 
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responsabilidades  e  autoridades  dos  envolvidos.  Deve  garantir  profissionais 

competentes para execução das atividades, através de uma formação apropriada, 

investindo em treinamentos e conscientização. Deve estar estabelecida a forma de 

comunicação  com  as  partes  interessadas,  como  também  a  estrutura  da 

documentação e forma de controle dos documentos;

Nesta norma, há a necessidade de gerenciar os aspectos significativos 

para  o  meio  ambiente,  através  de  um  controle  operacional  das  atividades  que 

estejam associadas  a  estes  aspectos,  através  da  elaboração  de  procedimentos, 

incluindo  prestadores  de  serviços.  É  preciso  identificar  potenciais  situações  de 

emergência e/ou acidentes e planejar a sua atuação para minimizá-las ou preveni-

las.

• Verificação:  Os  procedimentos  para  monitorar  e  medir  o  impacto  que  os 

processos geram ao meio ambiente devem estar definidos, além de garantir que os 

equipamentos  utilizados  sejam  confiáveis,  ou  seja,  regularmente  calibrados  ou 

verificados. Deve ser feito o acompanhamento do atendimento aos requisitos legais 

e a outros requisitos, e definida a forma de tratamento de não conformidades, ações 

corretivas e preventivas. Os registros devem ser facilmente rastreáveis, para isso é 

preciso  definir  forma  de  controle  de  registros.  Devem  ser  realizadas  auditorias 

internas  para  verificação  do  sistema  de  gestão  ambiental  através  de  rotinas 

preestabelecidas.

• Análise  pela  administração: Periodicamente,  a  organização  deve  analisar, 

criticamente, o seu sistema de gestão e propor melhorias, através de reunião com a 

alta administração da empresa.

c) Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 

Com o advento da revolução industrial, que trouxe o desenvolvimento de 

máquinas motrizes e a produção em grande escala, os acidentes do trabalho se 

tornaram mais  freqüentes.  Devido  a  esse  fato,  passou-se  a  discutir  ações  para 

prevenir e minimizar os riscos decorrentes da atividade produtiva. 
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Aliada aos conceitos de desenvolvimento sustentável,  em alguns meios 

gerenciais, passa-se a considerar como importante um ambiente de trabalho onde 

haja condições adequadas de higiene e segurança. Desta forma, a implantação de 

sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho tem se tornado uma forma das 

empresas demonstrarem o seu comprometimento com a saúde e segurança de seus 

empregados e contratados, para as partes interessadas. 

A OHSAS 18001 (Sistema de gestão da higiene, segurança e saúde no 

trabalho) foi editada por um grupo de organismos certificadores (BSI, BVQI, DNV, 

LIOYDS  REGISTER,  SGS  e  outros).  A  OHSAS  18001,  cuja  sigla  significa 

Occupational  Health and Safety Assessment Series,  foi  oficialmente publicada 

pela BSI – British Standards Institution – e entrou em vigor no dia 15/04/99. 

O sistema funciona como os outros sistemas de gestão, compatível com a 

ISO 9001 e ISO 14001, com o objetivo de facilitar às empresas a sua implantação. 

Seus pontos chaves visam minimizar os riscos para os trabalhadores e outros. Uma 

outra função é melhorar  o  desempenho nos negócios econômicos e estabelecer 

uma imagem responsável das empresas perante o mercado e a sociedade em geral, 

mas não em termos sociais.  Os elementos  essenciais  da  norma OHSAS 18001 

serão descritos abaixo:

• Planejamento da implantação do SSST: A organização deve definir como será 

implantado o sistema de segurança e saúde no trabalho, através da elaboração de 

uma política de segurança e saúde no trabalho, identificando os perigos e riscos e 

decidindo  as  formas  de  gerenciamento;  deve,  também,  identificar  os  requisitos 

legais e outros requisitos e, desta forma, definir objetivos, metas e programas para 

garantir o atendimento das metas e dos objetivos estabelecidos.

• Implementação  e  Operação: Deve  ser  assegurada  a  disponibilidade  de 

recursos  essenciais,  inclusive  os  recursos  humanos.  Deve,  também,  definir  as 

responsabilidades  e  autoridades  dos  envolvidos.  Deve  garantir  profissionais 

competentes para execução das atividades, através de uma formação apropriada, 

investindo em treinamentos e conscientização. Deve estar estabelecida a forma de 

comunicação  com  as  partes  interessadas  como  também  a  estrutura  da 

documentação e forma de controle dos documentos. 
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A organização  deve  gerenciar  os  perigos  e  riscos  identificados para  o 

trabalhador,  através  de  um  controle  operacional  das  atividades  que  estejam 

associadas  a  estes  riscos,  mediante  elaboração  de  procedimentos,  incluindo 

prestadores de serviços. É preciso identificar potenciais situações de emergência 

e/ou acidentes e planejar a sua atuação para mitigá-las ou preveni-las;

• Verificação: Os procedimentos, a fim de monitorar e medir o desempenho das 

ações estabelecidas para minimizar os perigos e riscos das atividades exercidas,  

devem  estar  definidos,  além  de  garantir  que  os  equipamentos  utilizados  para 

medição, caso necessário, sejam confiáveis,  ou seja,  regularmente calibrados ou 

verificados. Deve ser feito o acompanhamento do atendimento aos requisitos legais 

e a outros requisitos, e definida a forma de tratamento de não conformidades, ações 

corretivas e preventivas. Os registros devem ser facilmente rastreáveis, para isso, é 

preciso  definir  forma  de  controle  de  registros.  Devem  ser  realizadas  auditorias 

internas para verificação do sistema de gestão através de rotinas preestabelecidas.

• Análise  pela  administração: Periodicamente,  a  organização  deve  analisar 

criticamente o seu sistema de gestão e propor melhorias, através de reunião com a 

alta  administração  da  empresa,  onde  devem  ser  avaliados  fatores  internos  e 

externos à organização.

Conforme  explica  CICCO  (1999),  é  importante  frisar  que  esse  novo 

documento não é uma norma nacional nem uma norma internacional, visto que não 

seguiu a "liturgia" de normalização vigente. Por isso, a certificação em conformidade 

com  a  OHSAS  18001  somente  poderá  ser  concedida  pelos  Organismos 

Certificadores (OCs) de forma "não-acreditada" (sem credenciamento do OC para 

esse tema por entidade oficial). 

d)  Responsabilidade Social (SA 8000)

Desenvolvimento  sustentável  e  responsabilidade  social  são  temas 

relativamente novos, entretanto estão se tornando cada vez mais parte integrante 

das  empresas  nos  últimos  cinco  anos.  Há  uma  crescente  demanda  de 
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aprimoramento  das  práticas  de  gerenciamento  do  relacionamento  com  os 

trabalhadores, a necessidade de ações para reduzir o impacto no meio ambiente e 

ou de investimento no desenvolvimento das regiões onde atuam, como estratégias 

de marketing frente às exigências sociais de respeito humano e ambiental.

A  competitividade  entre  as  empresas,  atualmente,  não  se  restringe  a 

quem  oferece  o  menor  preço,  ou  o  produto  com  mais  qualidade.  A  sociedade 

desenvolveu  novos  valores,  onde  ações como preservação  do  meio  ambiente  e 

comprometimento com a segurança e saúde dos trabalhadores tornaram-se fatores 

competitivos.

Segundo o Guia Exame da Boa Cidadania Coorporativa (2005, p. 22), o 

maior desafio das empresas que afirmam tratar a responsabilidade social como uma 

questão vital para os negócios é mostrar que são mesmo capazes de integrar suas 

práticas à estratégia e à gestão eficaz.

O  Instituto  Ethos  de  Empresas  e  Responsabilidade  Social,  uma 

organização não-governamental,  patrocinada por  empresas privadas,  conceitua a 

Responsabilidade Social Empresarial da seguinte maneira: 

a forma  de  gestão  que  se  define  pela  relação  ética  e  transparente  da  
empresa  com  todos  os  públicos  com  os  quais  se  relaciona  e  pelo  
estabelecimento  de  metas  empresariais  compatíveis  com  o  
desenvolvimento  sustentável  da  sociedade,  preservando  recursos  
ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e  
promovendo a redução das desigualdades sociais. (INSTITUTO ETHOS,  
2003, p. 08).

Atualmente a gestão de responsabilidade tem como base a implantação 

de sistemas gerenciais  fundamentados na norma SA 8000 (Social  Accontability). 

Esta norma está diretamente relacionada às normas ISO (ISO 9001, ISO 14001) e 

OHSAS 18001. No contexto empresarial, ela tem se mostrado um grande avanço na 

busca do desenvolvimento de políticas e procedimentos que assegurem a aplicação 

dos direitos dos trabalhadores.

Conforme  explica  o  Guia  da  SA  8000  (2004),  esta  é  uma  norma 

internacional que busca melhorar as condições de trabalho em todo o mundo. Ela é 

baseada nos princípios das treze convenções de direitos humanos, das quais dez 

são convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A OIT é a mais 
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antiga agência da ONU e a única a possuir uma estrutura tripartite, composta por 

sindicatos, organizações patronais e governos. A SA 8000 também tem como fonte 

a Declaração Universal  dos Direitos Humanos; a Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança; e a Convenção das Nações Unidas para eliminar todas 

as formas de discriminação contra as mulheres.

Para uma empresa ser certificada, ela deve atender às leis nacionais e a 

outras aplicáveis, além dos nove itens estabelecidos na norma SA 8000. Os nove 

itens que devem ser atendidos são:

• Trabalho infantil: A empresa não deve admitir a utilização de trabalho infantil e, 

se este ocorrer, deve desenvolver ações de reparação para as crianças afetadas. 

No caso do Brasil, nos termos da Constituição Federal em vigor e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a idade mínima para o trabalho é de 16 anos, exceto na 

condição de menor aprendiz, neste caso, a combinação dos horários de trabalho e 

de estudo não pode exceder 10 horas diárias. Além disso, todos os trabalhadores e 

fornecedores  da  empresa  devem  estar  atentos  para  encaminhar  aos  seus 

superiores  ou contratantes  qualquer  caso de suspeita  sobre  possível  ocorrência 

desta situação em todo e qualquer serviço prestado ou produção de bem adquirido 

pela empresa e pelos fornecedores. 

• Trabalho  forçado:  A  empresa  e  seus  fornecedores  não  devem,  de  forma 

alguma,  estar  envolvidos  ou  apoiar  a  utilização  de  trabalho  forçado.  Os 

trabalhadores não podem ter  seus documentos retidos,  serem obrigados a fazer 

depósitos financeiros como condição para contratação ou mesmo serem obrigados 

a trabalharem ou permanecerem trabalhando para a empresa ou seus fornecedores 

devido a qualquer tipo de dívida para com eles.

A empresa deve solicitar a todos os seus funcionários e fornecedores que 

atentem e encaminhem a seus superiores ou contratantes qualquer caso de suspeita 

sobre possível ocorrência dessa situação em qualquer serviço prestado ou produção 

de bem adquirido pela empresa ou pelos fornecedores.

• Saúde e Segurança:  A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho 

seguro  e  saudável,  que  inclua  acesso  à  água  potável  e  a  banheiros  limpos,  a 

equipamentos de segurança necessários e a treinamento para o seu uso, tomando 
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medidas cabíveis à prevenção de acidentes e a danos à saúde ocupacional de seus 

funcionários.

• Liberdade de associação. A empresa deve respeitar o direito dos trabalhadores 

de se associarem a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que 

não haverá represálias por tal participação.

Na empresa e em seus fornecedores, não deve ser permitido nenhum tipo 

de discriminação de representantes sindicais ou das associações de trabalhadores 

ou o impedimento do acesso de representantes dos trabalhadores a quaisquer de 

seus funcionários.

• Discriminação. A empresa não deve se envolver ou apoiar a discriminação por 

idade, raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência física ou mental, sexo,  

orientação sexual, associação a sindicatos ou afiliação política. Também não deve 

permitir  comportamento,  inclusive  gestos,  linguagem  e  contato  físico,  que  seja 

sexualmente coercitivo, ameaçador, abusivo ou exploratório.

Todos os funcionários da empresa e fornecedores devem estar atentos 

para encaminhar a seus superiores ou contratantes qualquer caso de suspeita sobre 

possível ocorrência de práticas discriminatórias em todo e qualquer serviço prestado 

ou produção de bem adquirido pela empresa ou pelos fornecedores.

• Práticas disciplinares. A empresa não deve permitir a utilização de práticas de 

punição corporal e mental, de coerção física ou de abuso verbal em relação aos 

funcionários.

• Jornada de trabalho.  A empresa e seus fornecedores não devem permitir que 

os funcionários tenham uma jornada normal de trabalho superior a 44 (quarenta e  

quatro)  horas  semanais,  sendo  admitido  o  regime  de  compensação,  conforme 

legislação, com acréscimo de até 2 (duas) horas diárias para compensar 1 (um) dia 

de trabalho.

As horas extras deverão ser admitidas apenas em caráter eventual  ou 

excepcional  e,  em  nenhuma  hipótese,  poderão  ultrapassar  as  02  (duas)  horas 

diárias.
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No caso de ocorrência de horas extras, estas serão remuneradas por um 

valor  maior  que  o  da  hora  normal  de  trabalho,  obedecendo  ao  disposto  na 

Constituição Federal, na Legislação Trabalhista e eventuais acordos coletivos.

A  empresa  deve  ter  o  controle  de  horas  trabalhadas  dos  seus 

funcionários de forma a evidenciar o cumprimento desse item.

• Salários.  A  empresa  deve  assegurar  que  os  salários  pagos  satisfaçam  os 

padrões  mínimos  locais,  devendo  sempre  ser  suficientes  para  atender  às 

necessidades básicas dos trabalhadores e permitir alguma renda extra. Para tanto,  

são cumpridos os acordos coletivos das categorias. 

A política de composição de salários e benefícios deve ficar clara para 

todos  os  funcionários,  devendo  ser  adotadas  práticas  de  divulgação  e 

esclarecimento destas políticas tanto na integração de novos funcionários quanto 

periodicamente para todos os funcionários contratados.

Os pagamentos de salário devem ser realizados em moeda corrente, em 

espécie, depósito bancário ou cheque, de maneira que seja conveniente para os 

trabalhadores.

Não  devem  ser  adotadas  práticas  de  suspensão  de  funcionários  por 

razões disciplinares que não obedeçam aos princípios pedagógicos de educação, 

previstos nos dispositivos legais pertinentes, que levem a descontos no pagamento 

mensal. 

A empresa não deve permitir formalização de contratos de trabalho com 

objetivo de descumprimento da legislação trabalhista vigente,  além de assegurar 

que as mesmas práticas sejam adotadas por seus fornecedores que atuam em suas 

instalações.

Neste  item,  a  abordagem  sobre  o  salário  seguindo  os  padrões  do 

mercado não confronta a ordem estabelecida, pois não garante um salário justo que 

pague o valor real do trabalho. Permanece a legitimação de um dos princípios do 

capital, a extração de mais-valia, já que o trabalhador continua recebendo somente 

o necessário para sua sobrevivência.
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• Gestão.  A empresa deve definir  procedimentos para a implementação efetiva 

pela administração, a revisão da conformidade à SA 8000, desde a determinação de 

pessoas responsáveis até a manutenção de registros, a solução de problemas e a 

adoção de ações corretivas. 

Uma  vez  que  uma  organização  tenha  implementado  as  melhorias 

necessárias,  ela  pode  receber  um  certificado  atestando  sua  conformidade  em 

relação  à  Norma  SA  8000.  O  certificado  oferece  um relato  de  boa  prática  aos 

consumidores, compradores e a outras empresas. A certificação é válida por três 

anos,  com  auditorias  de  manutenção  requeridas  a  cada  seis  meses.  Se  forem 

encontrados  problemas  durante  uma  auditoria  de  manutenção  ou  se  uma 

reclamação for recebida, os auditores podem e devem retornar para averiguações.

2.3 A  apropriação  das  teorias  e  dos  processos  de  melhoria  da  vida  do 
trabalhador para beneficiar o capital

As teorias e propostas de melhoria das condições de trabalho e da vida 

do trabalhador fazem parte do processo histórico de luta de classes no modelo de 

produção capitalista. As conquistas de direitos e de melhorias são frutos da pressão 

causada pelo confronto dos proletários com a burguesia e, também, da minimização 

do  sofrimento  dos  explorados  para  a  garantia  de  sua  sobrevivência.  Essas 

conquistas redefiniram uma nova organização social.

Não  podemos  negar  que  as  elaborações  teóricas  iniciadas  com  as 

pesquisas de Mayo, com as colaborações de Maslow, McGregor, Herzberg e com a 

estruturação de processo de qualidade de vida no trabalho, iniciado por Eric TRIST, 

e  das  normatizações,  especialmente  a  SA  8000,  propiciaram  muitas  mudanças 

favoráveis  aos  trabalhadores,  e,  de  fato,  tiveram  impacto  na  melhoria  de  sua 

condição  de  vida,  de  trabalho  e  de  interação  social.  Entretanto,  também  não 

podemos deixar  de  destacar  que,  por  outro  lado,  estas  teorias  funcionam como 

amortecedores de tensões e conflitos  e obscurecem elementos fundamentais  da 

exploração capitalista.

68



A  oportunidade  de  pensar  e  discutir  algum  tipo  de  melhoria  para  o 

trabalhador já modifica a ordem das coisas e gera conseqüências, muitas vezes, 

positivas.  As  melhorias  não  são  benefícios,  são  mediações  que  se  fazem 

necessárias  para  a  objetivação  da  vida  do  trabalhador  e  do  seu  trabalho.  Os 

resultados  tanto  favorecem  aos  trabalhadores  como  ao  capital,  em  medidas 

diferenciadas, quem domina obterá mais ganhos.

Se compararmos as condições de trabalho, não as relações de trabalho, 

sobre  estas,  com  certeza,  constataremos  algumas  melhorias  na  saúde,  na 

habitação,  na  educação,  no  ambiente  de  trabalho  etc.  Contudo,  como  a  lógica 

capitalista não está preocupada com o trabalhador como ser humano, e, sim, do 

trabalhador  como  força  de  trabalho  a  ser  explorada,  as  relações  de  trabalho 

continuam as mesmas, a exploração e extração de mais-valia permanecem, bem 

como o processo de alienação do trabalhador.

O capitalismo,  para  garantir  produtividade  e  aumentar  seus lucros,  se 

apropria das construções teóricas e as coloca ao seu dispor, para atender aos seus 

objetivos. Portanto, faz das teorias e dos processos de melhoria das condições de 

vida  do  trabalhador  instrumentos  do  capital.  Partindo  deste  princípio,  podemos 

perceber o desenvolvimento atual das teorias e dos processos mencionados.

A teoria de Maslow analisa as necessidades humanas e as dispõem para 

atender o interesse do capital. Esta teoria apresenta um limite bem definido, coloca o 

ser humano como uma figura inerte, que segue uma direção linear e determinada, 

não  considerando  o  movimento  da  realidade,  as  determinações  históricas  e  as 

relações sociais como aspectos determinantes da vida dos sujeitos.

Para McGregor, não basta a satisfação das necessidades básicas do ser 

humano, é preciso satisfazer as necessidades egoístas. Desta forma, ele explica a 

insatisfação  dos  trabalhadores  com  o  trabalho,  pois,  como  as  empresas  só 

satisfazem  as  necessidades  básicas,  os  trabalhadores  devem  buscar,  fora  do 

ambiente  do  trabalho,  a  satisfação  das  necessidades  egoístas,  portanto  esta 

separação faz com que o trabalho seja só o meio para custear a satisfação fora do 

trabalho, distanciando os dois mundos.
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Esta exteriorização do trabalho na vida do trabalhador já nos foi revelada 

por Marx (2003), quando explica a alienação no processo da produção, ou seja, no 

próprio  trabalho,  pois,  como seu valor  é  de  mercadoria,  o  seu trabalho não lhe 

pertence, e, por pertencer a outro, ele não consegue se reconhecer, causando um 

estranhamento que o faz se afastar do trabalho enquanto processo de produção, 

negando-o  como  parte  essencial  de  vida,  dando  a  ele  a  condição  de  trabalho 

forçado, apenas um sacrifício para garantir sua existência.  

McGregor  defende  a  satisfação  plena  do  trabalhador  no  processo  de 

trabalho e, para isso, elaborou a teoria X e Y. A teoria X representa as concepções  

da relação do indivíduo com o trabalho decorrentes da administração científica, que 

acredita  que  o  ser  humano  não  gosta  de  trabalhar,  que  precisa  ser  coagido  e 

controlado e não deseja responsabilidades, apenas ambiciona a segurança. A teoria 

Y surge, então, para contrapor a teoria X, pois defende que o trabalho faz parte da 

natureza  humana,  que  o  homem,  ao  ter  objetivos  definidos,  se  mobiliza  e  se 

autodirige, desde que obtenha recompensas, assumindo responsabilidades, já que é 

um  ser  criativo.  Sendo  assim,  o  grande  problema  da  vida  moderna  é  que  a 

potencialidade  intelectual  dos  trabalhadores  não  está  sendo  utilizada 

adequadamente. Os aspectos defendidos neste contexto representam uma forma de 

alienação e sob o discurso da “valorização humana” tentam mascarar a exploração 

da força de trabalho.

Neste caso, a satisfação aparece como ícone da igualdade, em que se 

apresenta  um  jogo  de  troca,  o  empregado  ofereceria  ao  trabalhador  sua 

potencialidade intelectual  e,  por  recompensa,  receberia  a satisfação de todas as 

suas necessidades básicas e egoístas, portanto deveria sentir-se um ser completo. 

Negam-se, aqui, as contradições inerentes a duas classes distintas, cujos interesses 

são antagônicos e não podem ser resolvidos mediante trocas, pois os detentores 

dos meios de produção sempre farão tudo para explorar a força de trabalho, que, 

desta  forma,  terá  sua  essência  humana  negada  para  ser  negociada  como 

mercadoria.  Além disso, sabemos que a satisfação da classe trabalhadora como 

seres humanos genéricos26 não depende dos donos do capital, mas da sua condição 

de sujeitos livres, autônomos e emancipados.
26 “um ser que avalia a espécie como seu próprio ser ou se tem a si como ser genérico”. (MARX, 
2003, p. 117).
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A teoria dos dois fatores de Herzberg, fatores higiênicos e motivadores, 

propõe o enriquecimento do cargo para garantir atitudes e efeitos positivos na vida 

do trabalhador, como condição para o desenvolvimento profissional e pessoal.

Embora  o termo  enriquecimento  do cargo não signifique  ampliação do 

cargo, o foco na tarefa faz com que o trabalhador seja apenas um instrumento de 

manipulação  de  variáveis,  como  em  uma  fórmula  para  aumentar  a  produção. 

Exemplo:  (valorização  da  tarefa  +  motivação  do  trabalhador)  x  satisfação  do 

trabalhador  =  produtividade.  Este  exemplo  simplificado  apenas  confirma  a  idéia 

defendida pelo autor, “fatores-atitudes-efeitos”, e a vida do trabalhador novamente 

se vê trancafiada dentro das paredes das empresas.

No que se refere aos programas de qualidade de vida que iniciaram com 

o  objetivo  de  manter  a  saúde  do  trabalhador  para  garantir  sua  existência  e  se 

ampliaram  para  melhoria  das  condições  de  trabalho  através  dos  avanços  na 

legislação  trabalhista,  nos  aspectos  ergonômicos  e  na  conquista  de  benefícios 

sociais legais e espontâneos, hoje fazem parte de uma política administrativa em 

extinção, pois, com a crise do capital na década de 70, aconteceram retrocessos, já 

que a reprodução do capital estava em crise. Somente a partir do ano 1979, com o 

desenvolvimento  do  processo  de  Qualidade  Total,  se  redesenharam  formas  de 

minimização das conseqüências da exploração capitalista que afetaram a vida do 

trabalhador em todos os aspectos, e o foco não eram apenas os fatores físicos e 

psíquicos  do  trabalhador  especificamente.  Neste  momento,  entra  em  cena  a 

valorização da vida social e familiar do trabalhador, buscando integrá-las à realidade 

da empresa como se todos fossem um só, com os mesmos interesses e objetivos. 

Com  as  novas  formas  de  gestão  articuladas  ao  modelo  de  produção 

flexível  e  as  mudanças  socioculturais  da  sociedade,  foi  se  definindo  a 

operacionalização  da  Qualidade  Total  através  das  normas  internacionais,  que 

também modificaram a organização social do trabalho. No meio dos trabalhadores, 

surgiram  outras  formas  de  lutas,  a  maioria  representada  por  segmentos  de 

mulheres, negros, crianças, índios, deficientes, homossexuais, sem-terra, sem-teto 

etc.  Como  conseqüência  deste  contexto,  surge  a  concepção  de  “administração 

responsável”, isto é, uma administração que não esteja focada somente na produção 

e nos fatores econômicos de forma geral, mas se preocupe com a sustentabilidade 
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sócio-ambiental. Para se adequar aos novos padrões socioeconômicos se redefiniu 

os processos gerenciais através das estratégias normativas Gestão da Qualidade 

(ISO  9001);  Gestão  Ambiental  (ISO  14001);  Gestão  de  Saúde  e  Segurança 

(OHSAS) e Responsabilidade Social (SA 8000), com o objetivo de potencializar o 

desenvolvimento das empresas.

Com  a  norma  SA  8000,  foram retomadas  as  ações  de  melhoria  das 

condições de vida no trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Contudo, houve uma 

mudança substancial na concepção destes fatores, pois, em vez de representarem 

mediações entre burguesia e operários para a garantia da reprodução da classe 

trabalhadora  de  forma  legalizada,  tornou-se  uma  estratégia  de  desenvolvimento 

empresarial como uma responsabilidade moral da empresa para com a sociedade 

no intuito de serem certificadas e reconhecidas socialmente. 

Diante  desse  cenário,  as  garantias  para  o  trabalhador  deixam de  ser 

direitos e passam a ser uma estratégia empresarial para garantir a competitividade 

no mercado, sendo assim não se tem a garantia da universalização dos direitos, e, 

sim, melhoria para pequenos segmentos sociais.

Todavia,  sabemos  que  esse  modelo  é  apenas  mais  uma  forma  de 

organização  do  capital  e  é  um espaço  complexo  e  conflituoso  que  reflete  lutas 

antagônicas que não deixaram de existir. É mister destacar que, se esse modelo foi 

demandado socialmente,  continuam as tensões e a classe trabalhadora continua 

encontrando formas diferentes de enfrentamento.
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CAPÍTULO III

O PROCESSO DE ALIENAÇÃO NO TRABALHO

Diante do cenário histórico das formas de organização do capital discutido 

nos  capítulos  anteriores,  compreendemos  que  os  aspectos  mencionados 

representam estratégias de acumulação muito bem orientadas para a expansão do 

capital, como medidas de preservação do sistema capitalista. 

Contudo,  ao  pensarmos  sobre  a  significação  humana sob  a  lógica  do 

capital,  tendo  como  referência  as  ações  de  melhoria  da  condição  de  vida  no 

trabalho,  entendemos  que  os  avanços  expressam  formas  de  minimização  das 

conseqüências  da  exploração  como  também  conquistas  das  lutas  trabalhistas. 

Porém, sabemos que, na lógica da acumulação, não houve superação da forma de 

apropriação do trabalho humano e que, para o capital, o trabalhador continua como 

“custos  de  produção”,  “força  de  trabalho  necessária”  e  “mercadoria 

comercializável28".  Portanto,  o  trabalhador  está  sujeito  a  qualquer  ação 

desumanizadora que atenda os interesses econômicos. 

Os economistas políticos ressaltam, com freqüência, que há uma interação  
mútua da divisão do trabalho com a acumulação do capital. Mas, como eles  
não  estão  interessados  no  trabalhador  como  um  ser  humano,  são  
incapazes de perceber essa inter-relação em sua complexidade. Em lugar  
de examinar todos os seus aspectos principais (a divisão do trabalho,  a  
acumulação do capital, o trabalhador como máquina e o trabalhador como  
mercadoria), eles limitam sua atenção à relação entre a divisão do trabalho  
e  a  acumulação  do  capital.  Da  mesma  forma,  não  consideram  que  o  
trabalho não só produz mercadorias e valor, mas também produz-se a si  
mesmo como mercadoria, bem como acarreta a desvalorização do mundo 
dos homens. (MÉSZÁROS, 1981, p. 130)

Partindo desse pressuposto, é evidente que o processo de alienação no 

trabalho também não  foi  superado,  ao  contrário,  cada  vez  mais  com as  formas 

atuais de objetivação do trabalho, o trabalhador torna-se alienado, desumanizado, 

diminuído,  dominado.   Isso  acontece  porque  a  alienação  é  parte  constituinte  e 

28 Termos utilizados por Mészáros (2002).



fundante do capitalismo, pois, segundo Marx (2003), através do conceito de trabalho 

alienado e um de seus produtos,  a propriedade privada,  poderemos desenvolver 

todas as categorias da economia política.

Portanto,  para  melhor  compreendermos  a  relação da alienação com o 

trabalho, em sua forma objetivada, bem como na atividade produtiva, faremos uma 

exposição categorial e analisaremos como os processos de qualidade de vida no 

trabalho e a alienação coexistem. 

3.1 A Alienação no trabalho

Para  fundamentarmos  nossas  argumentações,  utilizaremos  como 

fundamento teórico os Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 escritos por Marx 

no qual ele apresenta as bases conceituais da alienação “como forma específica e 

condicionada de objetivação”. (Netto, 1981, p.56).

A objetivação acontece quando o trabalhador transforma seu trabalho em 

objetos,  em  coisas,  sendo  assim,  o  produto  do  trabalho  é  trabalho  objetivado. 

Portanto, dentro da lógica capitalista, no processo de objetivação, sob determinadas 

condições29, o trabalhador se aliena.

Marx destaca que a alienação possui três determinações: o produto, que 

se  torna  estranho  ao  produtor;  o  processo  de  produção,  em  que  acontece  a 

exteriorização da atividade do trabalhador; e a natureza do homem, que perde a 

referência do ser genérico.

Quando  Marx  fala  da  desvalorização  do  homem,  destaca  a  relação 

ambivalente  entre  o  mundo  das  coisas  e  o  mundo  dos  homens.  O  mundo  dos 

homens é composto por trabalhadores que quanto mais produzem coisas, bens, 

mercadorias, e estas se valorizam, mais desvalorizado fica. 

29 “a objetivação é uma espécie natural do domínio humano do mundo, enquanto a alienação é uma 
variedade especial que se realiza quando se dão determinadas condições sociais”. (LUKÁCS apud 
NETTO, 1981, p.57).
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Tal  fato  acontece  porque  o  trabalhador,  ao  produzir  mercadorias,  não 

consegue se  reconhecer  nelas,  pois  seus valores  são diferentes.  Vejamos:  uma 

mercadoria  produz  muitas  mercadorias  que  se  valorizam e  superam o  valor  da 

mercadoria  produtora.  Este  processo  causa  um estranhamento  entre  produtor  e 

produto,  pois  o  primeiro  não  se  reconhece  no  segundo,  e  o  segundo  torna-se 

independente do primeiro. Marx chama-o de “alienação da coisa”. (2003, p. 115).

Neste  caso,  a  objetivação  do  trabalho  representa  perda  para  o 

trabalhador,  já  que  este  não  pode  usufruir  do  produto  do  seu  trabalho  e  a 

apropriação do trabalho e do objeto por um outro, que também lhe é estranho, causa 

alienação.

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho  
se transforma em objeto, assume uma existência externa, mas que existe  
independentemente,  fora  dele  e  a  ele  estranho,  e  se  torna  um  poder  
autônomo em oposição a ele; que a vida que deu ao objeto se torna uma  
força hostil e antagônica. (MARX, 2003, p. 112)

Como o produto do trabalho é alienação, a própria atividade produtiva 

também está alienada. O trabalhador sente que seu trabalho não lhe pertence e que 

ele não pertence a si mesmo, o que causa sofrimento e mortificação. Não é sua 

atividade espontânea, livre, mas é a exploração do seu corpo e o aprisionamento da 

sua mente, segundo Marx, é a “auto-alienação”. (2003, p. 115).

Assim, chega-se à conclusão de que o homem (o trabalhador) só se sente  
livremente  ativo  nas  suas  funções  animais  –  comer,  beber  e  procriar,  
quando  muito,  na  habitação,  no  adorno,  etc.  –  enquanto  nas  funções  
humanas se vê reduzido a animal. O elemento animal torna-se humano e o  
humano, animal. (MARX, 2003, p.114)

O homem é um ser genérico, universal,  que se reconhece na espécie 

como um ser livre e consciente que produz vida, física, intelectual e espiritual, a qual  

ultrapassa os limites da sobrevivência. Nisto se diferencia do animal, que tem sua 

atividade vital para satisfazer suas necessidades e manter a vida física. A atividade 

vital do homem genérico é lúcida e atende aos desejos da consciência. Entretanto, 

no trabalho alienado, o homem perde sua lucidez e não se reconhece na espécie, 

tem a si como ser individual, pois sua produção, seu trabalho forçado, só lhe permite 

produzir para garantir sua existência física, como um animal.

É  exatamente  na  atuação  sobre  o  mundo  objetivo  que  o  homem  se  
manifesta  como  verdadeiro  ser  genérico.  Esta  produção  é  a  sua  vida  
genérica ativa. Por meio dela, a natureza nasce como a sua obra e a sua  
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realidade. Em conseqüência, o elemento do trabalho é a objetivação da vida  
genérica do homem... Na medida em que o trabalho alienado tira do homem  
o  elemento  da  sua  produção,  rouba-lhe  do  mesmo  modo  a  sua  vida  
genérica,  a  sua  objetividade  real  como  ser  genérico,  e  transforma  em  
desvantagem a sua vantagem sobre o animal,  então lhe é arrebatada a  
natureza, o seu corpo inorgânico. (MARX, 2003, p.117)

Em conseqüência do trabalho alienado, temos duas transformações que 

determinam  a  relação  social  do  trabalhador:  o  homem  como  ser  genérico  se 

transforma  em  um  ser  estranho,  com  um  corpo  estranho  e  uma  humanidade 

estranhada, torna-se um indivíduo sem referência coletiva e universalizada; como o 

homem se torna um ser estranho a si, também, estranha outros homens e se opõe a 

eles, ou seja, o homem alienado de sua vida genérica possui uma relação alienada 

com os outros e com a vida humana.

Desta forma, no processo de alienação do trabalho, se constitui as bases 

para  o  desenvolvimento  capitalista.  Se  o  produto  alienado,  a  atividade  humana 

alienada  e  a  própria  vida  humana  alienada  não  pertencem ao  trabalhador,  e  a 

relação do homem com ele mesmo só existe a partir da relação com outros homens. 

Então,  a  um outro  ser  estranho,  também homem,  que  não  produz,  tudo  isso  é 

conferido. Sendo assim, o domínio desse homem (o capitalista) fica estabelecido 

bem como a propriedade privada.

Só  no  último  ponto  de  culminação  do  desenvolvimento  da  propriedade  
privada é que se desvela o seu segredo, para saber, de um lado, que ela é  
o produto do trabalho alienado e, por outro, que ela é o meio pelo qual o 
trabalho se aliena, a realização da alienação. (MARX, 2003, p.120)

Diante  do exposto,  nos parece que se  apresenta  um paradoxo,  como 

pode o trabalho como mediação do homem com a natureza,  em que o homem 

transforma a natureza e, neste processo, também, se transforma, e o homem como 

ser  genérico  livre,  que  produz  a  vida,  ser  dominado  pelo  modo  de  produção 

capitalista?  A compreensão desta realidade se fundamenta no processo histórico 

marcado pela contraposição de forças antagônicas as quais se apresentam com 

uma  estrutura  de  dominados  e  dominadores  e  como  uma  “necessidade  lógico-

material interna de realização do capital” (Ranieri, 2001, p. 67).

A superação do domínio do capital e da exploração servil do processo de 

trabalho  só  é  possível  pela  aniquilação  do  trabalho  alienado  e  da  propriedade 

privada, pela realização do trabalho livre e consciente e pela valorização do homem 

76



e de sua sociabilidade, característica humana natural, na qual o homem reconhece a 

si e os outros como ser genérico universal.

Somente então aquilo que é para ele sua existência natural se transforma 
em sua existência humana, e a natureza se transforma em homem, para  
ele. Assim, a sociedade é a unidade substancial do homem e da natureza –  
a  verdadeira  ressurreição  da natureza  – a  realização  do naturalismo do  
homem e  do humanismo  da  natureza. (MARX apud MÉSZÁROS,  1981, 
p.133).

Assim sendo, Marx (2003) afirma que a emancipação da sociedade da 

propriedade  privada  e  da  exploração  servil  deve  partir  da  emancipação  dos 

trabalhadores,  já  que  a  dominação  do  processo  de  objetivação,  da  atividade 

produtiva e da vida humana resulta da relação do trabalhador com a produção, da 

qual se origina outras formas de exploração que atingem toda a sociedade. Portanto, 

a emancipação dos trabalhadores promoverá a emancipação da humanidade em 

sua totalidade.

3.2 Qualidade de vida no trabalho e alienação: duas faces da moeda 

O  movimento  socioeconômico  apresenta  várias  determinações  no 

ordenamento das condições de trabalho. A princípio, se apresenta a negação do 

trabalho humano através do uso das máquinas, da mecanização e da tecnologia 

como incremento potencializador das forças produtivas, além da desqualificação do 

trabalho com o emprego da divisão das tarefas e da administração científica do 

trabalho.  Em  um  momento  posterior,  a  reorganização  do  trabalho  reverencia  a 

participação  humana e  afirma como importante  para  o  processo  de  produção  a 

potencialização da subjetividade do trabalhador: sua criatividade, sua iniciativa, seus 

conhecimentos, sua participação etc.

A inserção da subjetividade do trabalhador no processo de trabalho só 

aconteceu após as  pesquisas desenvolvidas pelo cientista  social  Mayo  as  quais 

identificaram  que  fatores  psicossociais,  em  detrimento  das  condições  físicas  e 

monetárias, tinham maior poder de influência no aumento da produção.
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Com  o  avanço  da  teoria  das  relações  humanas,  iniciada  por  Mayo, 

surgiram vários  estudos  sobre  a  motivação  humana,  com enfoque  nas  relações 

social-grupais, no intuito de atender as necessidades do trabalhador para que ele se 

sentisse  satisfeito  com  a  melhoria  das  condições  de  vida  no  trabalho  e  assim 

pudesse esforçar-se, favorecendo o aumento da produtividade.

Todos  esses  estudos  privilegiaram  o  enfoque  das  relações  informais  –  
interpessoais, intra e intergrupais – apontando a necessidade de se criar um  
ambiente de satisfação psicológica no trabalho. A pressuposição era de que  
ao  tornar  “feliz”  o  empregado,  a  organização  obteria  sua  completa  
cooperação e esforço, o que aumentaria a sua competência. A felicidade no  
trabalho  seria  determinada  fundamentalmente  pelas  relações  sociais.  
(MOURA, 2004, p. 66).

Os  dois  posicionamentos  administrativos  quanto  à  organização  dos 

processos de trabalho se apresentam como formas ideologicamente coercitivas para 

garantir a dedicação total do trabalhador e, também, como forma de mascarar as 

tensões e os conflitos.

As  melhorias  das  condições  de  trabalho  não  aboliram  as  causas  da 

alienação e nem as conseqüências desta, ao contrário, são ações minimizadoras 

das tensões que têm como objetivo oferecer condições agradáveis de convivência 

social dentro da empresa e nas formas de reprodução social da classe trabalhadora. 

O trabalho em si continua penoso, a força de trabalho continua sendo explorada e 

tratada como mercadoria.

A motivação do trabalhador ao ser  incorporada como fator  gerador  de 

maior produtividade, na verdade, torna-se mais uma estratégia para gerar mais-valia 

relativa. Nisso se fundamenta a necessidade de envolvimento integral do trabalhador 

na dinâmica da empresa.

Na objetivação do trabalho, a motivação é um elemento gerador de valor, 

seu produto agregado de mais valor é, para esse trabalhador motivado, um produto 

estranhado,  indiferente  e sem sentido,  ou  seja,  a  alienação do produto  continua 

existindo.

O  trabalhador,  como  uma  mercadoria  especial,  apresenta  uma 

característica que não pode ser totalmente dominada pelo capitalista, a capacidade 

de resistência que se expressa não só nas lutas sociais e trabalhistas, mas no dia-a-
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dia  do  trabalho  como  mecanismos  de  defesa:  o  absenteísmo,  a  diminuição  da 

produção, a rotatividade, o desperdício de material e outros. 

Todavia, o capital tenta extrair o máximo de toda a dinâmica da produção, 

ou dos meios de produção ou da força de trabalho, para estabelecer seu domínio e 

garantir a valorização do capital. Com a diminuição da produtividade sob o modelo 

fordista/taylorista, o capital reorganiza seu modelo produtivo e, sob uma nova lógica, 

explora os meios de produção utilizando os princípios da qualidade total, também 

subordina  a  força  de  trabalho  utilizando  as  características  potencializadoras  da 

subjetividade humana, como a criatividade, a iniciativa, o conhecimento etc.

No processo de trabalho, a atividade do trabalhador continua submetida 

aos padrões determinados pelo capital, não há liberdade para produzir vida humana 

física e mental,  nem os desejos conscientes.  As potencialidades intelectuais são 

utilizadas como mercadorias, que valorizam ainda mais o capital. Na alienação de 

sua  atividade,  o  próprio  trabalhador  se  auto-aliena,  pois  seu  trabalho  intelectual 

também não é seu.

Podemos,  então,  perceber  que  a  valorização  da  subjetividade  do 

trabalhador e a melhoria de sua condição de vida no trabalho não representam a 

valorização de sua humanidade, pois o interesse do capital é tornar o trabalhador 

satisfeito e se apropriar desta subjetividade para incrementar a produtividade.

A  alienação,  aqui,  se  expressa  na  apropriação  da  humanidade  do 

trabalhador, de sua condição de ser humano intelectual e criativo. O aprisionamento 

mental afeta sua condição de homem como ser genérico. A submissão representa a 

mortificação da consciência e, na coerção, sofre a individualização.

De onde se conclui  que a valorização do trabalhador esbarra em limites  
decorrentes  da  própria  forma  social  capitalista:  o  principal  objetivo  da  
produção – a acumulação do capital – se funda na exploração do trabalho.  
É o trabalho não pago e continuamente apropriado pelo dono dos meios de  
produção que  possibilita  a  progressiva  acumulação  de  riqueza  em suas  
mãos  e  a  mera  reprodução  da  condição  assalariada  por  parte  do  
trabalhador. Esse é, portanto, antes de tudo, fonte de mais-valia, “recurso  
humano”.  Em  síntese:  a  alienação  do  trabalho  não  é  superada.  A  
valorização do trabalhador e suas possibilidades de participação esbarram 
neste limite, assim como o sonho dos teóricos do Movimento de Relações  
Humanas de  que  a  empresa  capitalista  viesse  a  se  tornar  uma  grande  
família. (MOURA, 2004, p. 66).
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A afirmação do trabalhador, através da valorização de sua subjetividade, 

não se realiza de fato, o que se apresenta é uma forma de idealização da melhoria  

da condição de vida do trabalhador como homem. O que se concretiza é a melhoria 

das  condições  de  vida  no  trabalho  como  força  de  trabalho  que  precisa  estar 

satisfeita para ser melhor explorada.

A demonstração de que a alienação faz parte da lógica da melhoria da 

condição  de  vida  do  trabalhador  representa  que  as  duas,  como  estratégias  do 

capital,  fazem  parte  do  modelo  de  produção  capitalista  e  atendem  a  lógica  de 

valorização da acumulação.

A inversão dessa lógica de valorização da acumulação para a valorização 

do trabalhador com ser humano pleno e universal só será possível em uma outra 

forma de sociabilidade que promova a libertação humana da exploração do capital.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  fazermos  um  resgate  histórico  da  organização  social  do  trabalho 

desde  o  início  do  século  XX  aos  nossos  dias,  articulando  as  transformações 

econômicas  e  suas  consequências  para  a  vida  do  trabalhador,  destacando  as 

formas de  enfrentamento  da classe  trabalhadora  e  as  estratégias  do capital  em 

relação à melhoria das condições de vida no trabalho para garantir o incremento de 

sua produtividade, desejávamos demonstrar dialeticamente a relação do modelo de 

produção com as formas de organização social, evidenciando o papel da alienação 

como uma das bases constituintes da lógica capitalista e a função determinante do 

trabalho na constituição do homem como ser social.

As profundas transformações econômicas ocorridas a partir da década de 

1970,  com a crise  do  capital,  mediante  a  reestruturação  produtiva,  marcaram o 

mundo do trabalho e disseminaram novas estratégias administrativas no intuito de 

tornar  as  empresas  mais  competitivas,  seguindo  os  caminhos  traçados  pelas 

inúmeras inovações tecnológicas, os novos modelos organizacionais e as exigências 

do  mercado  no  que dizem respeito  ao  aumento  da produtividade  capitalista.  As 

exigências de enquadramento aos novos valores estabelecidos passaram a exigir 

cada vez mais dos trabalhadores e a sugar cada vez mais suas energias no jogo da 

concorrência. Isso afetou a vida humana em todos os seus aspectos, principalmente 

profissional,  exigindo  deste  novo  trabalhador  domínio  tecnológico,  capacitação, 

potencialização  de  habilidades,  polivalência,  visão  generalista,  flexibilidade, 

criatividade  e.t.c.  Neste  período,  a  organização  trabalhista  se  desarticula,  há  o 

enfraquecimento dos sindicatos e as conquistas se dão em meio às lutas de grupos 

segmentados.

Diante  desse  cenário,  surgem  estudos  sobre  o  aspecto  humano  no 

processo de trabalho que servem de base para o desenvolvimento de várias teorias 

motivacionais que visam proporcionar bem-estar aos trabalhadores no processo de 

trabalho para poder explorarem sua atividade produtiva agregada do valor subjetivo 

de suas potencialidades intelectuais e, assim, garantir o aumento da produtividade. 



As misérias produzidas por essas formas de ampliação da exploração têm 

cada vez mais oprimido o trabalhador, num processo de mortificação sem limites. 

Contudo, o capital não pode deixar o trabalhador esmorecer, é necessário diminuir o 

sofrimento causado pelo trabalho alienado através de propostas de valorização da 

subjetividade humana no trabalho, com o discurso de proporcionar prazer, felicidade 

e satisfação, acrescentando ao cotidiano do trabalho qualidade de vida.

Não podemos negar a importância das melhorias das condições físicas, 

humanas e sociais do trabalho, que representam uma duplicidade: as mediações da 

burguesia  para  os  trabalhadores  a  fim  de  minimizar  as  conseqüências  da 

exploração,  mascarar  o  conflito  entre  duas  classes  de  interesses  antagônicos  e 

propiciar o acúmulo de capital;  e as conquistas da classe trabalhadora mediante 

suas lutas por melhores condições de vida.

Entretanto, articulando o fato de que o capital, em nenhuma circunstância, 

tem o objetivo de satisfazer as necessidades dos trabalhadores e que todas as suas 

estratégias visam garantir  o aumento da produtividade e do lucro, reconhecemos 

que, na realidade, as propostas de melhoria da qualidade de vida são ações que, 

além  de  se  destinarem  ao  fortalecimento  do  processo  produtivo,  estão, 

precisamente, voltadas para a sustentação do trabalho alienante, fortalecendo as 

práticas  de  cooptação,  adestramento,  não  só  físico,  mas,  agora,  intelectual,  e 

civilidade do homem para o trabalho.

A alienação não se extingue ao serem estabelecidas condições melhores 

de produção e reprodução da classe trabalhadora, ao contrário, ela se entranha na 

vida  do trabalhador  para  propiciar  a  exploração dele  em seus aspectos  físico  e 

intelectual.

Como  mencionamos  no  terceiro  capítulo,  a  alienação,  segundo  Marx 

(2003),  possui  três  determinações:  no  produto;  no  processo  de  produção  e  na 

natureza do homem que, em conjunto, cercam o trabalhador para aprisioná-lo ao 

processo  produtivo,  fazendo  com que  todas  as  dimensões  de  sua  vida  estejam 

voltadas para o trabalho explorado.

No atual contexto, o processo produtivo, além de aprisionar o trabalhador 

e explorar sua força de trabalho física, se apropria da subjetividade deste como mais 
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um mecanismo de incremento produtivo. Para tanto, outras formas de organização 

do trabalho são estabelecidas, baseadas em teorias humanistas que não alteram a 

estrutura da exploração capitalista, apenas destacam as potencialidades humanas 

como fatores geradores de mais valor.

Essas  formas  atuais  de  organização  do  trabalho  “valorizando”  a 

humanidade  do trabalhador  foram reconhecidas  ao observarem que  as  relações 

humanas  influenciavam  no  aumento  da  produção.  Portanto,  surgiram formas  de 

apropriação  desta  força  especial  do  trabalhador  que,  através  da  alienação,  são 

repassadas como ações motivadoras que “beneficiam” e “satisfazem” o trabalhador, 

oferecendo-lhe melhores condições de vida.

Percebemos que essa “valorização humana” possui o caráter ideológico 

da manipulação, que se expressa em ações coercitivas e mascaradas, para obter a 

dedicação total do trabalhador negando os conflitos e os interesses antagônicos.

O trabalhador  nesse processo não possui  autonomia  e  nem liberdade 

para produzir, sua produção não é de sua propriedade, seu salário não é justo, seu 

trabalho  é  forçado.  Sendo  assim,  sua  vida  se  limita  a  garantir  a  sobrevivência, 

trabalhar para “comer, vestir e morar”, como se fosse um animal que não pensa, não 

sente, não sonha e não tem desejos. Esta negação da vida humana consciente faz 

com  que  o  trabalhador  seja  apenas  um  trabalhador  entre  tantos,  que  produz 

mercadorias e não vida. A falta de referência genérica como um ser coletivo faz com 

que sua humanidade seja estranhada. Esta humanidade é apropriada pelo capital e 

se torna alienada.

Os aspectos apresentados possuem uma articulação histórica delineada 

no  conflito  e  nas  transformações  que  geram  reações  encadeadas,  que  se 

entrelaçam  e  geram  outras  determinações.  No  entanto,  um  fato  se  apresenta 

continuamente, a relação do Homem com o Trabalho, como condição da realização 

plena da humanidade do trabalhador em sua totalidade.

Pensar na melhoria das condições de trabalho no contexto atual é realizar 

uma projeção  desconfigurada  da ontologia  do  trabalho,  pois  o  trabalho,  em sua 

forma concreta, oferece condições plenas de realização da vida humana, já que toda 
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produção é consciente e livre para atender as necessidades físicas e os desejos da 

mente, e, acrescentaríamos, também, do coração, ao encontro do belo e do infinito.

Qualquer aproximação, mínima que seja,  dessa experiência,  dentro da 

lógica capitalista, pode gerar o encontro do homem com ele mesmo e com os outros.  

Para evitar tal encontro, surge a alienação como um tapador de sentidos que não 

deixa o homem (trabalhador) sentir e experimentar sua vida. Como o homem não se 

percebe, não consegue perceber os outros, por isso limita-se a sua individualidade e 

segue com seu instinto animal preservando sua existência.

A existência desprovida de sabor  é amarga,  experienciar,  dia  a dia,  o 

dessabor é um sofrimento que leva a morte, e isto acontece com os trabalhadores, 

que,  ao  serem  explorados,  vão  perdendo  o  sabor  da  vida  constituída  em  sua 

humanidade. 

Como  a  classe  trabalhadora  é  a  que  vive  do  trabalho  forçado,  a 

exploração é uma expressão do domínio e da coerção que atinge todas as relações 

estabelecidas  socialmente.  Contudo,  a  dinamicidade  da  capacidade  de 

transformação humana a partir  das transformações do meio possibilita formas de 

resistência que impulsionam o trabalhador a lutar para modificar sua realidade, que 

é limitada pelas formas de articulação e de poder do capital.

Somente em uma outra forma de sociabilidade, com a organização social  

do trabalho livremente associada, o trabalhador irá superar a condição de explorado, 

através da emancipação de sua classe e  de toda a  humanidade em que todos 

poderão experimentar e vivenciar a felicidade de serem livres.
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