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Profa. Luciana Rodrigues Martins
O mundo do trabalho mostra-se profundamente marcado por mudanças tecnológicas, sociais e
econômicas, que determinam o surgimento de um novo paradigma, tendo como principais
características a globalização da economia, a transnacionalização das estruturas de poder e a
reestruturação produtiva, as quais exercem significativas influências sobre o trabalho humano. Trata-se
de (re) configurações nos processos produtivos, advindas das mudanças significativas no cenário
mundial, que atingem todo o tecido social.
O novo quadro econômico e político é profundamente marcado por extensas mudanças, que
determinam o surgimento do que se costuma chamar “a nova ordem internacional” (GOULART,
2002). Neste processo, é notório que a década de 90 representou o período das transformações
econômicas, tecnológicas e sociais mais velozes ocorridas na história da humanidade. Em meio aos
desafios impostos pela economia mundializada, atravessada pelo viés ideológico do discurso
neoliberal, o trabalho é, então, colocado como categoria fundamental dentre as preocupações em pauta
– tendo em vista a competitividade sem fronteiras que requer a produtividade com absoluta qualidade.
Vive-se, portanto, na atualidade, em um universo mutante caracterizado pelas metamorforses do
mundo do trabalho, devido às reestruturações engendradas pelas “novas” tecnologias de gestão –
reestruturação na organização do trabalho, que, segundo Antunes (2002), se traduz pela mudança do
sistema americano taylorista/fordista para o modelo japonês toyotista. Em crise desde os anos 70, o
capital irrompe em várias transformações no processo produtivo através das formas de gestão
organizacional, formas de acumulação flexível, do downsizing, do avanço tecnológico e, enfim, do
toyotismo como modelo japonês alternativo ao binômio taylorismo/fordismo. O chamado toyotismo e
a era da acumulação flexível são, então, implantados no ocidente (ou parte do seu manual), sendo de
grande interesse para o capital ocidental (ANTUNES, 2002).
Este cenário é, então, marcado por intensas e velozes transformações, configurando um universo de
extrema complexidade. As transformações em curso advêm, portanto, das evoluções tecnológicas que,
entre benefícios e malefícios, interferem significativamente na vivência subjetiva do homem - o sujeito
trabalhador, humano, produto e produtor de sua história, e como tal, transformado por ela. Nesta
dinâmica incidem questões intrinsecamente relacionadas: qualificação/requalificação profissional,
temor do desemprego, desemprego, precarização do trabalho, saúde/doença do trabalhador.
Trata-se de impactos na saúde psíquica do trabalhador, exigindo-se novo perfil – personalidades
adaptáveis à nova ordem. Vislumbra-se, aqui, pois, as (re) configurações peculiares ao cenário laboral,
que interferem significativamente nos modos de subjetivação humana. Como o sujeito digere estas
transformações que influenciam o seu existir? Apreender a subjetividade, que se constitui na relação
com a objetividade, implica, pois, contextualizarmos o fenômeno social do trabalho, categoria
fundamental na constituição do sujeito. Tendo em vista o seu caráter histórico e trans-histórico, faz-se
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necessário voltarmo-nos para as vicissitudes engendradas pelas formas de organização do trabalho ao
longo do tempo, bem como os seus vários e contraditórios sentidos que revestem de significados a
vivência laboral humana.
1. O binômio taylorismo/fordismo: racionalizando o trabalho
Adam Smith, pioneiro nas teorias da economia e administração modernas, em sua obra clássica
intitulada A Riqueza das Nações, 1776, apresentava seu modelo de produção eficiente baseado na
divisão do trabalho, o que implicava uma demanda pela capacitação da mão-de-obra. Charles Babbage,
aproximadamente 50 anos depois, sugeria que a remuneração fosse proporcional ao nível de
complexidade das habilidades exigidas pelas tarefas de trabalho. Assim, de acordo com o “manual” do
capitalismo, as atividades manuais, de maior oferta, deveriam ser menos remuneradas que as
intelectuais. Desta forma, se estabelecia o ciclo vicioso da subjugação de classes: mão-de-obra menos
qualificada → baixa remuneração → menor qualidade de vida (saúde, alimentação, moradia e lazer) e
menos recursos para investir na própria educação/qualificação → restrição das possibilidades de
ascensão social → permanência na condição de exploração e opressão.
No início do século XX, o então engenheiro americano Frederick Taylor, em seu livro Princípios de
Administração Científica, legitima e acentua o sistema de trabalho parcelado, dando-lhe respaldo
teórico, uma vez que estabelece parâmetros de um método científico de racionalização da produção,
que visa aumentar a produtividade economizando tempo e eliminando gestos e comportamentos
inadequados ao processo produtivo.
Taylor, portanto, apresenta seu trabalho sobre a organização científica do trabalho fundamentado em
uma visão analítica, empiricista e mecanicista da administração. A organização era encarada como
uma máquina, um sistema fechado, cujas tarefas complexas deveriam ser parceladas, uniformizadas e
otimizadas ao máximo, visando o aumento da produtividade. O planejamento e controle deveriam ser
rígidos a fim de evitar falhas na linha de produção. Os trabalhadores deveriam ser “cientificamente”
selecionados e treinados até alcançarem o grau máximo de especialização e rendimento.
A divisão do trabalho foi acentuada no início do séc. XX, quando Henry Ford implantou o sistema de
linha de montagem na indústria automobilística, no qual o trabalhador é “enlouquecido” com o
trabalho repetitivo, mecanizado, muito bem retratado no filme de Charles Chaplin, “Tempos
Modernos”. A divisão, especialização e racionalização da força de trabalho foram, então,
intensificadas, denotando uma ambigüidade cruel, pois, se por um lado a linha de produção aumentava
sua eficiência, significativamente, por outro, conduzia o trabalho de forma extremamente desumana.
Entretanto, o fordismo foi imposto universalmente somente após a Segunda Guerra Mundial.
Trata-se, portanto, da era taylorismo/fordismo: a produção era em série e pouco variada, como forma
de reduzir custos. Tal sistema só pôde realizar-se em grande escala através da esteira rolante criada por
Ford, que, com seu invento, elevou ao máximo o aproveitamento da técnica de decomposição do
processo de produção criada por Taylor - na qual cada trabalhador fazia apenas uma pequena parte do
todo. Inversamente, à época dos sistemas de manufatura, era comum o trabalhador conhecer todas as
etapas da produção, inclusive a de projeto do produto. No entanto, esta realidade se modifica com a
implantação do sistema fabril que tornou complexo o sistema de produção a partir da divisão do
trabalho. Isto faz pensar que em todos os avanços inseridos no contexto sócio-econômico da
humanidade; paradoxalmente, há retrocessos em detrimento do próprio homem. Trata-se da dicotomia
concepção-execução do trabalho, a qual infelizmente se percebe ainda nos dias atuais, onde um grupo
de pessoas concebe, cria, projeta ‘o que’ e ‘como’ vai ser produzido, e o outro é apenas encarregado
de cumprir, sendo destinado à pura execução, de forma fragmentada, cabendo a cada um uma parte do
processo.
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A atividade de trabalho, então, reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva. O sucesso foi tão grande
que logo extrapolou os domínios da fábrica. Esta forma de produção foi adotada por outros setores da
indústria, possibilitando a produção em massa em muitos setores. Assim, o processo produtivo
estruturado sob os princípios tayloristas/fordistas transformou a produção industrial capitalista,
expandindo-se, inicialmente, para toda a indústria automobilística dos EUA e depois para praticamente
todo o processo industrial dos principais países capitalistas – tendo expressão, também, nos países póscapitalistas, como a URSS. Posteriormente, expandiu-se, também, para grande parte do setor de
serviços.
Deve-se salientar que, na indústria automobilística taylorista e fordista, a maior parte da produção era
realizada internamente, cujas operações eram realizadas de maneira extremamente racionalizada,
combatendo-se o “desperdício”, reduzindo-se o tempo e aumentando o ritmo de trabalho. Visava-se,
pois, à intensificação das formas de exploração. O padrão produtivo era estruturado na forma de
trabalho parcelado e fragmentando, na decomposição das tarefas, em que a ação operária era reduzida
a um conjunto repetitivo de atividades, cuja somatória resultava no trabalho coletivo e produtor de
veículos.
É interessante notar que a fragmentação que ocorre nas fábricas facilita ao capitalista ser o único a ter
o controle do produto final. A “racionalização” do processo de trabalho traz em si uma irracionalidade
básica: desaparece a valorização do sentimento, da emoção, do desejo. A dominação dificilmente será
evitada, enquanto persistir a divisão do trabalho a partir da concepção de que apenas alguns têm o
saber e a competência, portanto têm poder de decisão; outros, a maioria, nada sabem, e, por isso,
destinados à incompetência e obediência.
Assim, o taylorismo substitui as formas de coação visíveis, de violência direta, pessoal, sob a forma de
um “feitor de escravos”, por exemplo, por formas sofisticadas e sutis que tornam o operário dócil e
submisso. Impessoaliza a ordem, que não aparece mais como a face de um chefe que oprime, mas a
dilui nas ordens de serviço vindas do “setor de planejamento”. Esse processo retira toda iniciativa do
operário, que cumpre ordens, modelando seu corpo segundo critérios exteriores, “científicos”, e
criando a possibilidade da interiorização da norma, que culmina na figura do operário-padrão. O
homem era visto nada mais como uma força de trabalho mecânica, que deveria estar totalmente
adaptado através das técnicas de aprendizagem e instrumentos de controle - de maneira que a coerção
fosse legitimada pelo viés científico.
Trata-se de uma nova tecnologia de submissão, de disciplina do corpo; a organização científica do
trabalho, criada por Taylor, gera exigências fisiológicas até então desconhecidas, especialmente as
exigências de tempo e ritmo de trabalho. As performances exigidas são absolutamente novas e fazem
com que o corpo apareça como principal ponto de impacto dos prejuízos do trabalho. O esgotamento
físico não concerne somente aos trabalhadores braçais, mas ao conjunto de operários da produção de
massa.
Segundo Antunes (2002), de maneira sintética, pode-se dizer que o binômio taylorismo/fordismo expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho -, que vigorou na
grande indústria ao longo de praticamente todo o século XX, sobretudo a partir da segunda década,
baseava-se na produção em massa de mercadorias, homogeneizada e demasiadamente verticalizada.
Este modelo significou não apenas uma acumulação de capital, como também um estilo de vida,
marcado pela uniformidade. Taylor parte do princípio que o trabalhador é indolente e usa os
movimentos de forma inadequada, comprometendo a produtividade. Assim, observando esses gestos,
determina a simplificação destes de maneira que o uso dos movimentos sejam padronizados e
apropriados para aumentar a produtividade.
Conforme Antunes (2002), todo esse processo de desantropomorfização do trabalho e sua conversão
em apêndice da máquina-ferramenta dotavam o capital de maior intensidade na extração do
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sobretrabalho. Trata-se, segundo o mesmo, da consolidação da subsunção real do trabalho ao capital,
em que uma linha rígida de produção articulava os diferentes trabalhos, tecendo vínculos entre as
ações individuais das quais a esteira fazia as interligações, dando o ritmo e o tempo necessários para a
realização das tarefas. Caracterizou-se, portanto, pela mescla da produção em série fordista com o
cronômetro taylorista, além da vigência de uma separação nítida entre elaboração e execução.
Na busca de maior rapidez do processo, a simplificação e divisão do trabalho passam a ser cada vez
mais importantes. Para isto, são criados cargos de gerentes especializados para o treino de operários,
com o uso de cronômetros, e para a vigilância do desempenho. Os funcionários considerados bons são
estimulados com recompensas e os indolentes, sujeitos a punições. O discurso de Taylor visava
convencer os operários de que este mecanismo os favoreciam, pois, em última análise, o aumento da
produção seria revertido também para eles. É desenvolvido o setor de planejamento, tendo em vista a
necessidade de sofisticar as formas de controle da execução do trabalho e, em decorrência disso,
desenvolve-se também uma intensa burocratização.
Os burocratas são especialistas na administração de coisas e de homens, estabelecendo e justificando a
hierarquia e a impessoalidade das normas. A burocracia e o planejamento se apresentam com uma
imagem de neutralidade e eficácia da organização, baseando-se num saber objetivo, competente,
desinteressado. Mas é apenas uma imagem, que mascara o conteúdo ideológico eminentemente
político. Na verdade, trata-se de uma técnica social de dominação: não é fácil submeter o operário a
um trabalho rotineiro, irreflexivo, repetitivo, em que o próprio homem se encontra reduzido a gestos
estereotipados. Se não compreendemos o sentido da nossa ação e se o produto do trabalho não é nosso,
naturalmente torna-se bastante difícil dedicar-nos com empenho a essa tarefa (ARANHA &
MARTINS, 1986).
Neste contexto, Antunes (2002) sublinha que, para o capital, tratava-se de apropriar-se do savoir-faire
do trabalhador, “suprimindo a dimensão intelectual do trabalho operário”, que era transferida para as
esferas da gerência científica. Ao separar, radicalmente, o trabalho intelectual do trabalho manual, o
sistema de Taylor neutraliza a atividade mental dos operários (DEJOURS, 1992). Não surpreende,
pois, que o trabalho continuasse apartado do prazer, encarado como algo opressivo e ruim,
perpetuando uma dicotomia existente desde tempos remotos.
Em face dos métodos fordismo/taylorismo, muitos foram os protestos dos trabalhadores, visto que as
tarefas eram eminentemente rotineiras e enfadonhas. O giro de mão-de-obra, devido ao desgaste
natural dos trabalhadores, a maximização da utilização da mão-de-obra e os salários baixos geraram
muitas críticas ao sistema. O que mais se destacou foi o caráter desumano das linhas de montagem por
acarretar sérios problemas de saúde. Além disso, despertou-se para a subjetividade humana envolvida
no trabalho, que, até então, estava totalmente ignorada.
O foco das reivindicações era a saúde do corpo – principal alvo da exploração. As análises críticas ao
modo de produção capitalista argumentavam contra a exploração do corpo lesado, do corpo doente, da
mortalidade, da subnutrição, das condições de higiene, da fadiga, da falta de segurança, etc. Mas,
também, serão criticadas a mecanização e despersonalização do trabalhador (DEJOURS, 1992).
Dejours (Ibid.) reporta aos mecanismos de defesa desenvolvidos pelo operariado. Evidencia a
constituição de uma ideologia defensiva na qual a morte, a doença, o corpo, a sexualidade, os
sentimentos e a fala são sufocados, distorcidos e massacrados para que a opressão e o sentimento de
angústia diante de sua realidade existencial sejam contornados.
A luta por condições mais justas de remuneração, por maior segurança contra acidentes de trabalho e
contra a opressão/exploração dos patrões foi ganhando contornos mais definidos, dando origem a
associações de oposição, sindicatos e movimentos sociais reivindicatórios, bem como ao surgimento e
radicalização de ideologias antagônicas ao sistema capitalista. As greves e paralisações, o desperdício,
o absenteísmo, as “operações tartarugas”, a sabotagem da produção, o descontentamento e a falta de
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motivação para o trabalho denunciavam o esgotamento do sistema, levando cada vez mais as
organizações à busca de soluções e alternativas que minimizassem os impactos negativos sobre a
produção.
Na década de 30, entretanto, a Escola de Relações Humanas é desenvolvida por Elton Mayo, na
Western Eletric Company, revolucionando as abordagens psicológicas vigentes, dizendo-se contribuir
para a “humanização” das organizações e das relações de trabalho, a partir dos conhecimentos sobre
liderança, motivação, comunicação e comportamento interpessoal, dinâmica de grupos e estudos
sociométricos. Estes estudos, embora suscitem avaliações críticas, revelaram a importância de se
considerar os fatores sociais implicados em uma situação de trabalho, tendo como tese básica o fato
dos fatores humanos influenciarem a produção. Assim, foi possível compreender que ao lado da
organização formal, estruturada pelas técnicas tayloristas de prescrição da execução do trabalho, existe
a organização informal, baseada nas relações de grupo, capazes de alterar os resultados da produção
(SAMPAIO, 1998).
Na prática, porém, apesar do discurso, predominava a atitude manipulatória, inviabilizando totalmente
a possibilidade de ser uma abordagem que valorizasse o ser humano como um todo. Para Enriquez
(1975; 1997), esta escola apenas prolongou o sistema taylorista. Segundo Araújo (2004, p. 8), trata-se
de práticas psi funcionalistas: “cooperar (com o capital), sim, resistir jamais!”.
Entretanto, pouco a pouco, os trabalhadores vão obtendo conquistas que vão melhorando suas
condições: surge a Medicina do Trabalho, ampliam-se os movimentos sindicais, que, gradativamente,
conquistam redução da jornada de trabalho, direitos à aposentadoria, férias remuneradas, previdência
social, melhoria das condições de higiene e segurança no trabalho. Com a evolução da tecnologia, o
trabalho rotineiro e pesado foi sendo substituído pelas máquinas, no entanto, com o alto preço do
desemprego – uma grave conseqüência social.
Em suma, todo este sistema se refere à Teoria Clássica da Administração, que compreende a Teoria de
Taylor e os princípios da administração de Fayol, tendo como eixo principal de abordagem a
racionalização e o parcelamento do trabalho. No entanto, Fayol vai um pouco mais além quando
enfatiza não apenas os elementos da atividade do trabalhador (tempos e movimentos), mas a estrutura
organizacional como um todo. Porém, ainda dentro de uma visão mecanicista em que a organização é
entendida como um sistema fechado, altamente hierarquizado, composto de elementos estáticos.
Vale ressaltar, que a introdução da organização científica taylorista do trabalho, na indústria
automobilística e sua fusão com o fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da
racionalização capitalista do processo de trabalho, ao longo de várias décadas do século XX. No
entanto, é no final dos anos 60 e início dos anos 70 que esse padrão produtivo, estruturalmente
comprometido, começa a dar sinais de esgotamento (ANTUNES, 2002).
2. Toyotismo: flexibilização e mudança de paradigmas
No início dos anos 80, o modelo fordismo/taylorismo começou a declinar, sendo substituído pelo
modelo japonês, o chamado toyotismo ou ohnismo, de Ohno, engenheiro que o criou na fábrica da
Toyota. Enquanto via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo monopolista industrial, é
uma forma de organização do trabalho que nasce na Toyota, no Japão pós-45, e que rapidamente se
propaga para as grandes companhias daquele país. Ocorreram, então, transformações significativas nos
processos produtivos, resultando em reestruturações na organização do trabalho. Contra a rigidez do
fordismo, o novo sistema tem como antídoto a chamada flexibilização, sendo o novo paradigma.
Nos anos de 1949 e 1950, a Toyota passava por uma crise, tendo que encontrar meios de aumentar sua
oferta de produtos sem precisar recorrer a admissão de novos empregados, pois já havia demitido mais
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de 1600 após greve de dois meses. A via encontrada foi a da racionalização do trabalho com maior
rendimento possível através da não repetição de tarefas, mas da sua ampliação. Inicialmente,
inspiraram na experiência do ramo têxtil, onde o trabalhador operava ao mesmo tempo várias
máquinas. Posteriormente, importaram dos EUA uma técnica de gestão de estoques, adaptada do setor
de supermercados para o automobilístico, que ficou conhecida como Kan-ban: trabalhar com estoque
mínimo e produzir no menor tempo possível – just in time. O Kan-ban é um dos pilares de todo este
sistema, em que é produzido exatamente aquilo que é necessário e feito no tempo exatamente
necessário.
Trata-se da mudança de um modelo altamente burocrático para um outro calcado na gestão flexível
dos processos produtivos. Conforme Carvalho; Pires (2001)3:
Assiste-se, assim, a uma transição de um modelo estruturalmente burocrático e
autoritário – principalmente no chamado fordismo incompleto adotado nos países
periféricos – que sustentava um trabalhador de mínima qualificação e que restringia
sua autonomia devido a uma intensa hierarquização – para um modelo altamente
flexível, “sem fronteiras”, que se ajusta facilmente às inovações tecnológicas e
organizacionais, às imposições e constantes mudanças do mercado, tendo como
principal arma sujeitos com alto padrão de qualificação e que se sustentam no
implacável mundo do trabalho através de suas experiências, informações, de
capacidade para trabalhar em equipe com o objetivo de criar uma coesão social na
empresa. [...]. A mobilização da subjetividade, as habilidades ditas atitudinais e
relacionais são incorporadas, então, à atividade de gestão.

Neste contexto, Antunes (2002) assinala que, seguindo um receituário diferenciado, mas de modo
similar ao fordismo - vigente ao longo do século XX -, o toyotismo reinaugura um novo patamar de
exploração do trabalho, em seu processo de produção. Tanto pelo fato dos operários trabalharem com
várias máquinas, simultaneamente, quanto pelo ritmo e velocidade da cadeia produtiva. “De fato,
trata-se de um processo de trabalho cuja finalidade essencial, real, é a intensificação das condições
de exploração da força de trabalho” (Ibid., p.53). Carvalho; Pires (2001) sintetizam o modelo da
reestruturação que nos sinaliza a falácia presente no discurso da flexibilidade:
Essa reestruturação sócio-produtiva seria, então, caracterizada pela flexibilização do
sistema produtivo, pelo rompimento dos padrões, pela negação da compulsão
repetitiva sustentada pelo fordismo, pela versatilidade e criatividade exigidas ao
trabalhador e pela descentralização do poder. Pode-se dizer que este último é mais
difundido e que cria ou propõe maior “autonomia” ao empregado desde que ele siga a
filosofia e a política da organização. Portanto, sua “autonomia”, se seguirmos uma
justa definição dessa palavra e do seu significado é relativa, pois não é real e sim
controlada.

As novas tecnologias de gestão, como gestão participativa, qualidade total, kanban, reengenharia, etc.,
configuram, portanto, a reestruturação produtiva em busca da extrema redução de custos para maior
competitividade. Trata-se, sobretudo, de formas mais sofisticadas de controle do trabalhador, dado o
seu caráter cada vez mais sutil e mobilizador da subjetividade, visando a participação extrema do
sujeito, ou seja, sua implicação subjetiva (CARVALHO, 1997)4. Segundo Carvalho (2001), hoje,
trabalha-se muito mais, tendo aumentado muito a solicitação em relação a esse “novo sujeito
trabalhador”, em termos de competências, de carga mental extremamente acentuada, sem
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correspondência salarial. Assim, o autor elucida: “o que habita de forma incontestável nas novas
tecnologias de gestão é uma nova abordagem da produtividade” (CARVALHO, 1997, p. 363).
Assistimos, então, a um processo de intensificação da carga de trabalho, com redução de mão-de-obra,
a partir destas novas tendências que se baseiam nas técnicas de processos de enxugamento da produção
- lean-production, just-in-time, qualidade total, team work. Desta forma, provocam insegurança no
trabalho, temor ao desemprego, estresse e doenças decorrentes de atividade laborativa (ANTUNES,
2002). As empresas, portanto, levam seus trabalhadores ao desgaste mental provocado pela carga
psíquica desmedida, destinada à manutenção dos seus postos de trabalho, sendo submetidos a estresse
profissional permanente e mantendo-se graças à ação de psicotrópicos.
[...] na era da acumulação flexível e da “empresa enxuta” merecem destaque, e são
citadas como exemplos a ser seguidos, aquelas empresas que dispõem de menor
contingente de força de trabalho e que apesar disso têm maiores índices de
produtividade (ANTUNES, 2002, p. 53).

O trabalho é, então, desenvolvido em cadências cada vez mais rápidas, capazes de ocasionar
enfermidades físicas e psicossomáticas (ENRIQUEZ, 2000a). Assim, Carvalho (2001, p. 151),
também, enuncia o comprometimento da saúde do trabalhador devido ao excesso da carga de trabalho:
[...] é mais trabalho, trabalho mais intenso, com menos pessoas, mais penoso, mais
fatigante. Hoje, sobretudo, constatamos um aumento da carga mental despendida
pelos trabalhadores – e isto significa mais riscos ao nível das condições de trabalho,
assim como dos impactos em termos da saúde dos trabalhadores.

Impera-se, pois, uma ditadura da eficiência através da velocidade em que não só as máquinas e as
técnicas se tornam obsoletas, mas também os homens – a vida humana conta cada vez menos, sendo a
ética posta de lado (ENRIQUEZ, 2000a). Além disso, sendo o trabalho construtor da identidade e do
laço social (ENRIQUEZ, 1999), as metamorfoses do mundo do trabalho são extremamente
importantes, pois são também produtoras da saúde e da doença.
Em suma, comparando com o modelo fordista, a diferença fundamental é que no sistema toyotista há
uma inversão das regras de produção. No fordismo, a produção direciona o consumo e no toyotismo é
feito o contrário, só se produz o que já foi vendido. O processo tem como objetivo a diminuição de
pessoal, pois a redução de custos se torna, assim, inexorável ao conceito de economia.
A racionalização do processo produtivo, dotado de forte disciplinamento da força de
trabalho e impulsionada pela necessidade de implantar formas de capital e de
trabalho intensivo, caracterizou a via toyotista de desenvolvimento do capitalismo
monopolista no Japão e seu processo de liofilização organizacional e do trabalho
(ANTUNES, 2002, p. 55).

O toyotismo ofereceu, desta forma, uma resposta à crise financeira japonesa do pós-guerra,
aumentando a produção sem aumentar o contingente de trabalhadores. Antunes (2002) observa que a
partir do momento em que esse sistema se amplia para o conjunto das empresas japonesas, o resultado
foi a retomada da produção que, num curtíssimo espaço de tempo, levou o Japão a atingir padrões de
produtividade e índices de acumulação capitalista sem precedentes.
Antunes (2002, p. 54-55) expõe os principais traços que diferenciam o toyotismo do fordismo:
-

É uma produção muito vinculada à demanda, visando atender às exigências mais
individualizadas do mercado consumidor, diferenciando-se da produção em série e de massa do
taylorismo/fordismo – é uma produção variada e heterogênea;
7

-

-

-

Fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com multivariedade de funções;
O processo produtivo é flexível, possibilitando ao operário operar simultaneamente várias
máquinas, alterando a relação homem-máquina;
Tem como princípio o just in time, o melhor aproveitamento possível do tempo de produção;
Funciona segundo o sistema de kan-ban, placas ou senhas de comando para reposição de peças
e de estoque. Os estoques são mínimos em comparação ao fordismo;
As empresas, inclusive as terceirizadas, têm uma estrutura horizontalizada, ao contrário da
verticalidade fordista. A fábrica toyotista é responsável por somente 25% da produção,
percentual este que tende a baixar ainda mais. Assim, flexibilização, terceirização,
subcontratação, controle de qualidade total (CQT), kan-ban, just in time, kaizen, team work,
eliminação do desperdício, “gerência participativa”, sindicalismo de empresa, entre tantos
outros pontos, são levados para um espaço ampliado do processo produtivo – a
horizontalização estende-se às terceirizadas;
Organizam-se os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), constituindo grupos de
trabalhadores que são instigados pelo capital a discutir seu trabalho e desempenho, com vistas a
melhorar a produtividade das empresas, convertendo-se num importante instrumento para o
capital apropriar-se do savoir-faire intelectual e cognitivo do trabalho, que o fordismo
desprezava;
Implantação do “emprego vitalício” (no ocidente ocorre o inverso) para uma parcela dos
trabalhadores das grandes empresas – estabilidade do emprego, sendo que aos 55 anos o
trabalhador é deslocado para uma outra função menos relevante -, cerca de 25 a 30%, além de
ganhos salariais diretamente vinculados ao aumento da produtividade.

O autor (Ibid.) destaca que o processo de produção de tipo toyotista, por meio das equipes de trabalho
(team work), supõe uma “intensificação da exploração do trabalho”, quer pelo fato de os operários
trabalharem simultaneamente com várias máquinas diversificadas, quer pelo ritmo e a velocidade da
cadeia produtiva. Seguindo um receituário diferenciado, mas de modo similar ao fordismo vigente ao
longo do século XX, o toyotismo reinaugura um novo patamar de intensificação do trabalho,
combinando fortemente as formas relativa e absoluta da extração da mais-valia.
Vale ressaltar que a transferibilidade do toyotismo, ou parte do seu modelo, mostrou-se de enorme
interesse ao capital ocidental, em crise desde os anos 70, mas, observando-se que sua adaptabilidade,
em maior ou menor escala, estava necessariamente condicionada às singularidades e particularidades
de cada país. Isso, tanto em termos de condições econômicas, sociais, políticas, ideológicas, quanto
dos seus respectivos movimentos sindicais, de condições do mercado de trabalho.
O quadro crítico, então, instalado na década de 70, expresso de modo contingente como crise do
padrão de acumulação taylorista/fordista, já sinalizava a crise estrutural do capital que se estende até a
atualidade. Conseqüentemente, tem-se, hoje, um vastíssimo processo de reestruturação, visando,
segundo Antunes (Ibid.), recuperar o seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, repor seu projeto de
dominação societal - abalado pela confrontação e conflitualidade do trabalho, que questionaram alguns
dos pilares da sociabilidade do capital e de seus mecanismos de controle social.
No Brasil, estas transformações ocorreram mais tarde, sendo mais significativas a partir dos anos 90,
cujo modo de desenvolvimento evoluiu de um estilo de industrialização protegida para o de uma
economia aberta e competitiva:
A inserção da economia brasileira no processo de globalização gerou significativas
alterações sobre os fluxos de comércio e de capitais, sobre a base tecnológica,
gerencial e organizacional das empresas e, conseqüentemente, sobre as relações de
trabalho, pois, a produção passou a visar o melhor aproveitamento possível
do tempo de produção (BÁRBARA,1999, p. 32).
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Em suma, dentre as profundas transformações no mundo do trabalho, que impactam significativamente
a subjetividade do trabalhador, engendrando novas formas de subjetivação na relação homem-trabalho,
destacam-se, de acordo com Lima (1997):
-

A reestruturação de alguns setores produtivos, principalmente, através da flexibilização da
produção, da adoção de procedimentos como o Just in Time, Kan-ban e outros que visam
reduzir as porosidades existentes no processo de trabalho e os estoques intermediários;
A adoção de novas estratégias de gestão, especialmente as que se inspiram no “modelo
japonês”;
A terceirização, através da qual grandes empresas vinculam-se a outras, focalizando suas
atividades apenas naqueles processos mais diretamente ligados ao produto final e
externalizando as atividades e os serviços considerados menos essenciais;
A imposição de normas internacionais de qualidade e de produtividade com a ameaça de
exclusão das empresas que não conseguem cumpri-las;
Aumento da produtividade e dos lucros das empresas, mas sem o crescimento
correspondente do número de empregos;
A adoção de novas tecnologias como a microeletrônica, a informática e a robótica como
estratégia de aumento de produtividade e garantia de altas taxas de acumulação;
Mudança no próprio sentido de trabalho formal, ocorrendo a precarização do emprego,
surgindo o trabalho doméstico, temporário, subcontratado, etc.

A reestruturação produtiva é, portanto, conseqüência das transformações em curso: evolução galopante
da tecnologia; globalização da economia; viabilização da visão de longo prazo; movimentos de
descentralização em diversos segmentos (social, político, econômico, etc.); flexibilização e
achatamento das estruturas de hierarquização; valorização do individualismo. Desta forma, o objetivo
de todas estas mudanças no mundo do trabalho é, como sempre, o de aumentar a produtividade, tendo
as seguintes características básicas: diminuição dos ciclos de produção, mudança na divisão do
trabalho dentro das empresas, consolidação das tecnologias da computação e da informática e
polivalência e treinamento dos trabalhadores como requisitos essenciais aos novos processos
produtivos (ANTUNES, 1997).
No entanto, neste processo de reestruturação produtiva, identifica-se um efeito de grande relevância
social, uma vez que houve aumento da produção sem que houvesse um aumento proporcional de
empregos. Neste contexto, a noção de “sócio-reestruturação produtiva” desenvolvida por Carvalho
(2001) é bastante pertinente. O autor se refere aos fatores de grande relevância social, uma vez que
houve, por exemplo, aumento da produção sem que houvesse um aumento proporcional de empregos.
Ao contrário, resultou na diminuição de muitos postos de trabalho. Ressaltamos que, em decorrência
da modernização e busca por produtividade mais acelerada ao menor custo, as empresas passaram a
reduzir pessoal e, ao mesmo tempo, elevar as jornadas de trabalho, agravando em muito as condições
de trabalho. Além disso, ocorre, também, um aumento do mercado informal e da terceirização, devido
à extrema flexibilização, resultando em precarização do trabalho. A base contratual sofreu, então,
grande fragilização relativa aos direitos conquistados anteriormente, e que não estão mais em pauta
(CARVALHO, 2001).
A reorganização estrutural tecnológica das empresas em busca de produtividade e
competitividade implica altos níveis de desemprego, o que gera insegurança para
aqueles que estão empregados, cada um tenta a todo custo manter-se no emprego,
procurando assim, saídas individuais e não mais coletivas, processo que acaba
acarretando uma desorganização das entidades coletivas dos trabalhadores
(BÁRBARA, 1999, p. 34).

Trata-se, pois, de um grande impacto sofrido pelo mundo do trabalho, pois o aumento da produtividade
tão desejado trouxe como conseqüência a diminuição de muitos postos de trabalho. Em decorrência da
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modernização e busca por produtividade mais acelerada ao menor custo, as empresas passaram a
reduzir pessoal e, ao mesmo tempo, elevar as jornadas de trabalho, agravando em muito as condições
de trabalho. Além disso, ocorre, também, um aumento do mercado informal, o que significa que as
melhorias técnicas podem diminuir os empregos, em vez de criá-los. De acordo com Bárbara (1999, p.
33):
Parte do aumento do desemprego deve-se à reestruturação tecnológica e à adoção de
novas formas de organização do trabalho que as empresas vêm praticando com o
objetivo de reduzir custos e de aumentar a competitividade dentro de uma economia
aberta e globalizada.

Como saída ao desemprego, estimula-se cada vez mais a qualificação - como se a sua falta fosse a
causa maior desta situação – sob o discurso de que o novo trabalhador deve ser polivalente e mais
qualificado para, na verdade, atender à necessidade de ampliação de tarefas.
Desta forma, o termo qualificação pode estar mais a serviço da ideologia do que do trabalhador, uma
vez que a sua função é justificar tanto a exclusão quanto o lugar que cada um ocupa na sociedade
(BÁRBARA, 1999). Citando Chaui (1982, p. 21), “nesse contexto, é possível perceber qual o trabalho
específico do discurso ideológico: realizar a lógica do poder fazendo com que as divisões e as
diferenças apareçam como simples diversidade das condições de vida de cada um”.
A crítica feita a esta proposta de qualificação/requalificação fundamenta-se no uso ideológico da
terminologia no intuito de justificar os problemas sociais. Isto posto, o acesso ao conhecimento é
fundamental, sabendo-se que a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o
melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para
eliminar a seletividade social e torná-la democrática (LIBÂNEO apud BARBARA, 1999, p. 36).
Isso faz aflorar o sentido da “qualificação do trabalho”, que muito freqüentemente
assume a forma de uma manifestação mais ideológica do que de uma necessidade
efetiva do processo de produção. A qualificação e a competência exigidas pelo capital
muitas vezes objetivam de fato a confiabilidade que as empresas pretendem obter dos
trabalhadores, que devem entregar sua subjetividade à disposição do capital
(ANTUNES, 2002, p. 52).

Baseando-se em sua pesquisa5, Bárbara (Ibid.) postula que o trabalhador tem pouca clareza do que é a
reestruturação produtiva, isto é, não sabe descrever as variáveis envolvidas no atual modelo de
produção e, descreve o desemprego como decorrência da sua falta de escolaridade (formal ou técnica).
Segundo a autora (Ibid.), o trabalhador não tem um repertório discriminativo das variáveis envolvidas
neste modelo de produção, que se caracteriza pela busca de maior produtividade, através da
consolidação de novas tecnologias, redução do ciclo de produção, polivalência do trabalhador e
intensificação do ritmo de trabalho.
Neste sentido, o nível de qualificação do trabalhador não é, necessariamente, a causa do seu
desemprego, sendo, assim, utilizado ideologicamente para legitimar a condição de cada um. Sabe-se,
pois, que mesmo que todos os trabalhadores fossem qualificados, não haveria lugar para todos e,
então, o discurso ideológico encontraria outra falsa razão para justificar a exclusão. O fato de o
trabalhador descrever o desemprego como decorrência de deficiências pessoais, provoca sofrimento
porque ele passa a procurar em sua história de vida as causas que o levaram ao desemprego.
5

Pesquisa realizada para verificar, através da descrição do trabalhador, como as novas formas de produção, e mais
especificamente a requalificação, são percebidas por ele. A autora optou por análise documental, partindo de pesquisas já
realizadas sobre emprego/desemprego, qualificação/requalificação, interessando-se pela descrição do trabalhador a
respeito destas vivências. Utilizou como fonte de informações O Programa Integrar PUC/CUT e UNITRABALHO.
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A estrutura social perversa, por sua vez, reforça o comportamento de responsabilização do trabalhador
pelas suas prováveis deficiências. Por outro lado, quando procura no ambiente as causas para o
desemprego, questionando a forma como se dão as relações de produção, o trabalhador é, então,
punido. Os mecanismos, muitas vezes, são implícitos, chamando-o de retrógrado, ingênuo,
desinformado, que não sabe que o conflito entre capital e trabalho está superado. Para a sociedade,
este mecanismo de controle socialmente construído é vantajoso, visto que os seus membros não
questionam a ordem estabelecida, eximindo-se de qualquer culpa. Além disso, o desemprego traz não
só o sofrimento da insegurança da sobrevivência, mas também a vergonha de estar desempregado
(Ibid.).
O que entendo por perversão social se aplica às empresas dominadas por lógicas e
estratégias financeiras e industriais e que têm, cada vez mais, tendência a considerar
os homens como objetos eminentemente substituíveis, atendo-se apenas aos
problemas financeiros (ENRIQUEZ, 1999, p. 77).

Lima (1997), também, destaca a lógica perversa inserida no processo de reestruturação produtiva,
evidenciando os seguintes fatores de exclusão:
-

-

Aumento do desemprego e a adoção de políticas agressivas por parte das empresas, onde o
corte de pessoal é percebido como forma de aumentar a eficiência e a competitividade - a
flexibilidade nas demissões e instabilidade liga-se, sobretudo, às ocupações que não exigem
muita qualificação e que representam a maioria da população;
Dualismo social crescente: de um lado, uma minoria de pessoas que consegue empregos
estáveis, qualificados e bem remunerados e, de outro, uma grande maioria que tem que se
contentar com empregos desqualificados, mal remunerados e precários. Ou seja, os altos
empregos exigem profissionais supra-qualificados, dominando várias técnicas, cursos,
idiomas e conhecimentos especializados, quase campeões olímpicos, formando uma classe
minoritária. O trabalho criativo, estimulante, desafiante torna-se privilégio de uma pequena
parte da população, provocando um subaproveitamento das capacidades humanas.

Para Losicer (2000), paira sobre as organizações uma ameaça de morte iminente, para quem não se
preparar para a nova “seleção natural”, provocada pela competitividade que domina o mercado
mundial, formando uma angustiada cultura de sobrevivência. O reconhecimento dos sujeitos que,
então, se “adaptam” aos valores competitivos, é sempre passível de efemeridade, visto que são postos à
prova a cada dia. Todos, do diretor ao operário, vivem a angústia de não atenderem à expectativa, de
não serem mais suficientemente bem sucedidos e criativos. Esta angústia está na base de todos os
“sintomas da subjetividade no trabalho”, tanto na esfera individual (estresse, doenças psicossomáticas
e outras psicopatologias do trabalho), quanto da esfera institucional (improdutividade, etc.).
O recrudescimento do individualismo implica em outro fator social de grande relevância, decorrente
do acirramento da competitividade que provoca a busca desenfreada pela (re) qualificação. Esta
torna-se, então, uma saída ao desemprego ou à manutenção do emprego, sendo cada vez mais
estimulada - como se esta falta fosse a causa maior deste status quo –, sob o discurso de que o novo
trabalhador deve ser polivalente e mais qualificado. No entanto, sabemos que, na verdade, busca-se
atender à finalidade de ampliação de tarefas associadas à redução do tempo de trabalho e intensificação
do ritmo de produção; o que implica em redução de inúmeros postos de trabalho. O retorno maciço do
individualismo afeta, ainda, a manutenção dos laços de cooperação social, indo de encontro à extinção
do antigo paradigma de que “são as massas que fazem a história” (ENRIQUEZ, 2000c).
[...] a ameaça do desemprego traz também drásticas conseqüências nos processos de
construção dos laços de solidariedade das classes trabalhadoras, que se vêem em
disputa (individualizada) pelos escassos postos de trabalho (CARVALHO, 2001, p.
151).
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Assim, nesta quebra de paradigmas e emergência de outros, assistimos a um conjunto de paradoxos
que permeiam as relações de trabalho na contemporaneidade, os quais implicam em uma pseudo-ética
do trabalho: alcançar êxitos e sucessos cada vez maiores; ser criativos, porém, semelhantes aos outros;
destacar-se individualmente, mas ser solidário à equipe; competir e cooperar (ser um “matador cool” e
fazer parte dos team work).
Salientamos, portanto, que no quadro atual, devido à esta economia descartável, o trabalho acaba não
sendo o mais importante, o que contribui para o desenvolvimento desta perversão. Desta forma, as
pessoas estão cada vez menos inseridas no tecido social (ENRIQUEZ, 1999, p. 78). E isso revela um
problema que é da ordem da democracia, pois cabe à sociedade, dita democrática, integrar as pessoas
para permitir que elas, efetivamente, vivam juntas.

2.2

Subjetividade em tempos de Globalização: novo dispositivo de produtividade na lógica do
capital

Tendo em vista estas discussões acerca do mundo do trabalho em mutação, ressaltamos, portanto, a
pertinência da articulação entre trabalho e subjetividade, sendo essencial empreendermos a abordagem
desta, tomando-a como objeto/processo histórico, o qual se constrói nas relações do sujeito com o
mundo do trabalho (CARVALHO, 1997). Assim, este imbricamento torna-se motor para a produção
de sentidos face à experiência vivida: “a relação entre subjetividade e trabalho remete à análise da
maneira como os sujeitos vivenciam e dão sentido às suas experiências de trabalho” (BERNARDES;
NARDI; TITTONI, 2002, p. 302).
A questão do sujeito não é a questão de uma “substância”, mas de um projeto. A
questão do sujeito é, em primeiro lugar, a questão do ser humano, a questão da
psique, para começar, mas é também a questão do sentido e, também, a questão da
própria questão. O sujeito é essencialmente aquele que faz perguntas e que se
questiona, seja no plano teórico ou no que chamamos prático. Chamarei de
subjetividade a capacidade de receber o sentido, de fazer algo com ele e de produzir
sentido, dar sentido, fazer com que cada vez seja um sentido novo (CASTORIADIS,
1999, p. 35).

Ao desenharmos o pano de fundo contra o qual o sujeito se contrasta e se constitui na dinâmica social concebendo o trabalho como articulador das relações sociais -, assinalamos a subjetividade como
instrumento de conhecimento para o sujeito. A subjetividade, então, enquanto processo de autoconstrução humana, é tomada por Carvalho (1997) como instrumento de auto-conhecimento e
autonomia - o sujeito como objeto de si mesmo -, uma vez que “a compreensão do vivido no trabalho
produz o sentido e este sentido produz o sujeito” (CARVALHO, 1995, p. 63). Santos (1999, p. 50)
corrobora: “todo o conhecimento é auto-conhecimento”.
Neste sentido, Carvalho (1997, p. 365) nos remete à dinâmica da subjetividade que, então, “aparece
como um princípio de ação e de relação desdobrando-se nas tensões expressas através do ‘trabalho’
do sujeito sobre si mesmo”. Para o autor (Ibid.), referenciando-se em Husserl6, todo conhecimento é
sempre uma vivência psíquica. Assim, no contexto das novas tecnologias de gestão, “se produziria
também um sujeito conhecedor. Em outros termos, um sujeito produtor de sentido para si próprio”
(Ibid., p. 375).
A subjetividade é constituída através da interação do sujeito consigo mesmo e com o mundo, sendo,
portanto, instrumento de auto-conhecimento, o que determina a forma como o sujeito se posiciona
6

HUSSERL, E. L’ Idée de la Phéno0ménologye. P.U.F., Paris, 1970.
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frente a si próprio e ao outro/mundo. Desta forma, a compreensão da produção da subjetividade exige
a ruptura com as falsas dicotomias entre o mundo interno e externo:
[...] a subjetividade seria antes a manifestação intercambiante e dinâmica entre o
interno e o externo. É através do movimento de apropriação do externo (espaço de
exterioridade objetiva – objeto de trabalho – e espaço também de exterioridade
subjetiva – o si enquanto objeto) que os sujeitos fazem de sua atividade de trabalho,
que o interno (espaço de interioridade) se forma e se constrói. [...]. Esta dinâmica
sustentada entre o sujeito e a atividade engendra, produz e transforma a própria
subjetividade (CARVALHO, 1997, p. 375-376).

Assim, o sujeito no processo simultâneo de apropriação e mediação do social, o reconstrói compondo
o conjunto de significantes que vai estruturar sua subjetividade (BERNARDES; NARDI; TITTONI,
2002). Na diversidade da vivência humana, vislumbra-se um rol de subjetivações que dão sentido à
existência, no contexto histórico-social, engendrado pela relação entre o ser e o fazer. Ressaltamos,
pois, a concepção de sujeito constituído na sua relação com outro sujeito (relação intersubjetiva), o que
implica que não há diferença entre sujeito psíquico (sujeito da história individual e do desejo
inconsciente) e sujeito social (sujeito da história social e de suas transformações) (LOSICER, 2000).
O sujeito é atravessado, então, pelas relações que estabelece com o mundo objetivo,
pelos fluxos sociais que o circundam, pelo outro e ao delimitar e interiorizar esse
conteúdo, ele constrói sua subjetividade em um processo dinâmico e interativo com
um meio orientado por condições sócio-históricas e culturais. Se essa construção é
feita a partir de e em um contexto, convém sublinhar e salientar a importância do
meio nessa elaboração. Isso confere à subjetividade um caráter de singularidade, pois
concede ao sujeito uma forma particular de se relacionar com o mundo e um caráter
de pluralidade também, pois o sujeito social constrói a subjetividade a partir de
valores e normas repassados e estabelecidos pelo seu meio. Por isso, antes de ser
apenas individual a subjetividade é coletiva, social, histórica e reflete dessa forma o
imaginário social (CARVALHO; PIRES, 2001).

Em face destas relações interioridade/exterioridade/anterioridade que constituem o sujeito psicossocial,
torna-se de grande relevância focarmos os elementos que emergem no mundo do trabalho, sendo
produtores de subjetividade. Ressaltamos, pois, a emergência desta no contexto laboral, pois “a
experiência do sujeito humano está presente por toda parte, mas é no trabalho que se encontra o
‘locus’ desta experiência” (CARVALHO, 1997, p. 367). Deste modo, tendo em vista a interação
natural do sujeito com seu ambiente - muitas vezes ignorada na estrutura organizacional -, cada
indivíduo que chega neste espaço traz sua história de vida na bagagem, compondo uma multiplicidade
de sujeitos que, por isso, reagem de formas diferentes frente às dificuldades próprias das situações de
trabalho, dadas as formas de subjetivação da experiência vivida.
Nesta relação, sujeito-trabalho, trabalhador-organização, que já sugere oposição, ocorrem situações de
conflito, pois, de um lado, está a pessoa em sua complexidade, o sujeito portador de desejos e produtor
de sentidos; e, do outro, a organização, que tende a impor o automatismo e a adaptação do trabalhador
a um determinado modelo. Salientamos, pois, que a construção da subjetividade pressupõe o contínuo
tensionamento do indivíduo-coletivo, objetivo-subjetivo, interior-exterior.
Assim, pensar a subjetividade nas suas conexões com o trabalho implica pensar os
modos como as experiências do trabalho conformam modos de agir, pensar, sentir e
trabalhar amarrados em dados momentos – mais ou menos duráveis – que evocam a
conexão entre diferentes elementos, valores, necessidades e projetos. Do mesmo
modo, implica em diferentes possibilidades de invenção e criação de outros modos de
trabalhar, na forma de transgressões ou mesmo de resistências-potências na conexão
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dos diversos elementos e dos modos de produzir e trabalhar (BERNARDES; NARDI;
TITTONI, 2002, p. 304).

Carvalho (1997) demarca a busca do sentido no contexto da mutação do trabalho, visto que esta
acompanha uma mutação humana. A subjetividade, então, faz parte das condições objetivas do
trabalho, visto que a forma que o sujeito a manifesta faz totalmente parte da objetividade do real
vivido. Sob esta perspectiva, a apreensão da subjetividade torna-se possível através do sentido que,
então, é construído pelos sujeitos. O acesso ao sentido, ou sua aproximação, consiste, neste caso, na
única via possível de sua apreensão.
2.2.1 A gestão da subjetividade
Neste contexto, frente às metamorfoses do mundo do trabalho, assistimos ao novo paradigma
produtivo sustentado na produção manipulada de subjetividade, tendo em vista a prescrição de novas
formas desta (CARVALHO, 1997). Trata-se, portanto, da gestão da subjetividade como novo
dispositivo de produtividade. A mobilização da subjetividade dos trabalhadores torna-se, então, o
produto do sistema, decorrente da solicitação e da mobilização dos mesmos, necessário ao sistema
tecno-organizacional. Assim, mobiliza-se, solicita-se, prescreve-se e gere-se o engajamento da
subjetividade do trabalhador.
As novas formas de gestão têm por objetivo a gestão das subjetividades, através de
uma internalização forçada das metas e objetivos da empresa, buscando negar, desta
forma, a exploração da força de trabalho e o conflito capital/trabalho. O trabalhador é
transformado em colaborador, destruindo, assim, a solidariedade operária clássica
através da competição interna, individualização dos salários e a transformação das
relações entre os pares em uma relação entre clientes [...] (BERNARDES; NARDI;
TITTONI, 2002, p. 305).

Neste contexto, Enriquez (2000c; 2000a) identifica o indivíduo contemporâneo “preso na armadilha
da estrutura estratégica”. Visando mobilizar a identificação e adesão passional dos seus membros, a
empresa de tipo estratégico (expressão do capitalismo estratégico) estimula o trabalhador a participar
ativamente das suas decisões. Nas palavras do autor:
[...] Ela, portanto, pôs em prática um chamariz imaginário, que tem por finalidade
prender totalmente as pessoas (com sua razão, sua paixão, seu imaginário, seu
inconsciente) nas malhas da organização, fazendo crer que se se identificarem a ela,
se renunciarem a seus próprios desejos, elas poderão receber em troca as satisfações
que merecem (ENRIQUEZ, 2000a, p. 17-18).

Para Enriquez (2000b, p. 18), as organizações não querem mais apenas o posto de sistemas de
produção ou sistemas sociais. Assim, através do “chamariz imaginário”, buscam a “gestão da
paixão”, “a direção pelo afetivo”, em que “a racionalidade é irrigada pela paixão”. Enquanto na
tecnocracia o sujeito é preso no imaginário em que a razão domina a paixão, na estratégica, o sujeito é
totalmente tomado pelo imaginário da performance e da excelência, através da canalização de sua
afetividade, de suas pulsões inconscientes e de sua reflexão (ENRIQUEZ, 2000b, p. 17).
Segundo o autor (Ibid., p. 11), é a vida psíquica e o imaginário dos sujeitos sendo levados em conta
pelas organizações, “na medida em que sempre lhes propuseram uma representação delas mesmas
(um imaginário social), que eles deveriam mais ou menos interiorizar se quisessem continuar sendo
membros da organização”. Trata-se, portanto, de um culto extremado da excelência, em que o trabalho
não tem sentido a não ser que permita coesão e performance à empresa estratégica, simultaneamente.
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De acordo com Carvalho (1997, p. 363), a gestão da subjetividade é uma ferramenta de performance,
cujo engajamento, implicação subjetiva é, senão, “se colocar na pele”. Desta forma, a empresa
estratégica apresenta o desejo de ser, ao mesmo tempo, uma comunidade, não só de trabalho, mas
também comunidade da vida e do pensamento - indivíduo integrado a uma equipe (ENRIQUEZ,
2000c).
Acredita-se, portanto, que toda a vida da empresa está determinada pela capacidade daqueles que têm a
vontade de deixar visível sua marca no trabalho, seu dinamismo. Todos, então, devem estar implicados
– a máxima da participação -, uma vez que a empresa de tipo estratégico não é elitista, ao contrário da
tecnocrática que “privilegia” os especialistas. Dito de outro modo, todos se tornam jogadores, tentando
ganhar e ter sucesso – jogadores estratégicos, que devem ser capazes de adquirir, continuamente,
novos conhecimentos em áreas diversas, os quais sejam pertinentes para a empresa de acordo com a
conveniência desta (ENRIQUEZ, 2000c).
A administração estratégica faz parecer respeitar o sujeito humano, mas para alienálo mais ainda. Porque não se trata somente, conforme se tem visto, de certificar-se de
sua consciência profissional, trata-se de provocar uma adesão passional, por uma
gestão não apenas do afetivo como ainda do inconsciente (ENRIQUEZ, 2000 a, p.
19).

Assim, para captar o entusiasmo e adesão de seus membros, visando a participação extrema, a “cultura
de empresa” é enunciada como um forte atrativo para que seja apreendida como um ídolo, ou um ícone
a idealizar ou mesmo a idolatrar. Neste caso, a contenção e a repressão organizacional não estão mais
presentes na empresa estratégica, sendo substituídas pela idealização, ou seja, pela substituição junto a
cada membro de seu ideal do eu pessoal pelo ideal do eu da organização (ENRIQUEZ, 2000a, p. 17).
“Vae victis é o slogan deste novo capitalismo selvagem, mascarado sob os ouropéis da sedução, da
indulgência, da ética gerencial, e que tem querido fazer-se amar, fazendo parecer que ama” (Ibid., p.
20).
Tendo em vista que a capacitação e a integração dos membros, independente dos níveis hierárquicos,
são absolutamente necessários para o desenvolvimento da empresa, a comunicação torna-se
fundamental, a fim de extrair o máximo possível o potencial do outro. Para tanto, adota-se a sedução
como a melhor conduta adaptada, fazendo crer que a participação do outro é realmente indispensável.
“De fato, trata-se comumente, pelo viés de uma identificação com o sedutor, promovido ao status de
ídolo, de um verdadeiro estupro psíquico” (ENRIQUEZ, 2000c, p 33).
A sedução e manipulação são dirigidas a todos, de forma que cada um se torne estrategista, um
“ganhador”, um “frio matador” capaz de adaptar-se a todas as circunstâncias e de ter como motivação
o sucesso econômico do grupo, tendo como contrapartida, sua anulação pessoal. No entanto,
configura-se um dos paradoxos, na medida em que as palavras de ordem são cooperar e competir. O
autor, então, postula: “jamais o indivíduo esteve tão encerrado nas malhas das organizações (em
particular, das empresas) e tão pouco livre em relação ao seu corpo, ao seu modo de pensar, à sua
psique” (ENRIQUEZ, 2000c, p. 23).
Desta forma, segundo Enriquez (1997), quando a organização consegue imprimir sua marca no
pensamento e no aparelho psíquico implica que a “cultura” proposta e imposta foi integrada pelos
colaboradores, assim como a motivação para o alcance dos objetivos foi desenvolvida efetivamente.
Além disso, devido à interiorização dos valores da organização, os trabalhadores podem, assim, viver
os sentimentos de pertença, de admiração e/ou de temor pelos chefes que, então, lhes pagam em troca
das vantagens e possibilidades de dominação junto aos subordinados. Neste sentido, “um certo
masoquismo mostra-se como sendo perfeitamente funcional” (ENRIQUEZ, 1997, p. 37).
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[...] toda coisa na sociedade (e, principalmente, na empresa, que tem a ambição
desmesurada de emergir como o ator principal da sociedade) é construída para fazer
crer ao indivíduo sua vocação de homem livre e criador e para colocá-lo, de fato, ‘nas
grades’ (Rousseau), grades sutis e tão ilustres que certos homens as reivindicam
(ENRIQUEZ, 2000c, p. 24).

Devemos salientar que o mecanismo de coação da subjetividade torna-se instrumento valioso na
produtividade, uma vez que é evidente que, na falta de disponibilidade interna para a ação, nada se
constrói. Desta forma, torna-se notório ao mundo do trabalho que “a produção de subjetividade
constitui matéria-prima de toda e qualquer produção” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 28). A
importância do outro, enquanto peça mestra de engrenagem, é, então, reconhecida e, para isso, é
necessário dar-lhe a impressão de ser respeitado, de ser valorizado, sendo um elemento fundamental na
estratégia de gerenciamento participativo (ENRIQUEZ, 2000c). Assim, o sujeito, que nunca morreu,
parece “renascer” vigorosamente para esta nova forma de organização do trabalho:
[...] as novas tecnologias de gestão necessitam necessariamente e mais do que nunca
da presença dos homens. É dos sujeitos humanos que depende a prosperidade das
empresas [...]. A razão do seu sucesso situa-se no fato da obtenção da implicação dos
sujeitos em seu projeto (CARVALHO, 1997, p. 364).
[...] podemos interpretar que a questão da subjetividade, barrada no nascimento da
organização científica do trabalho, retorna, modernamente, através da lógica, por
exemplo, dos sistemas de qualidade. Isto porque a qualidade dos processos e dos
produtos não mais se realiza sem o reconhecimento do sujeito e não se concretiza fora
da realização intersubjetiva (LOSICER, 2000, p. 72).

Entretanto, Carvalho (1997), ao apontar a mobilização da subjetividade do trabalhador pelo
capitalismo contemporâneo, com propósitos coercitivos - em que não só o corpo é mobilizado, mas
também a alma dos trabalhadores -, evidencia a emergência da autonomia no reverso da heteronomia:
[...] uma subjetividade ao mesmo tempo coagida, mas sem dúvida, ativa. A
subjetividade deve ser compreendida nesta dimensão contraditória. Ainda mais por
tratar-se de sujeitos, de homens cuja contradição é inerente à sua natureza. [...], se por
um lado, encontra-se a subjetividade prescrita e coagida nestas novas tecnologias de
gestão, encontram-se também processos de diferenciação de sujeitos trabalhadores
indo em direção a uma subjetividade ativa (CARVALHO, 1997, p. 377).

Podemos concluir, portanto, que “o indivíduo mais heterônomo (mais conformado aos imperativos
sociais) está sempre em condições de demonstrar, como evocava FREUD, uma parcela de
originalidade e de autonomia” (ENRIQUEZ, 1994a, p. 26). Para o autor, o indivíduo desempenha
sempre um papel fundamental nas transformações sociais, não se referindo, necessariamente, aos
grandes feitos. Além disso, uma vez que o indivíduo é apenas parcialmente heterônomo, ele ascende
ao estatuto de sujeito a partir do processo de individuação, contrapondo-se ao de massificação. Neste,
o indivíduo é aquele que, alienando-se continuamente, prende-se às identificações coletivas rígidas,
restringindo-se à repetição e reprodução do funcionamento social (ENRIQUEZ, 1994a).
A subjetividade aparece nesta perspectiva como o que surge e toma forma no
movimento constante que permite aos sujeitos “possuírem” a si próprios, ao fazerem
deles o que era inicialmente dado pela organização. A constância deste movimento é
assim a necessidade vital para estes sujeitos de sempre procurarem um sentido, uma
significação para seus atos, de compreender melhor a experiência que é vivida no ato
do trabalho, para assim mesmo, poderem executar melhor este ato. Ora, isto implica
para o sujeito atualizar constantemente sua relação com sua atividade de trabalho,
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mesmo que possa parecer tratar-se de um ato “simples” como girar um “parafuso”
(CARVALHO, 1997, p. 376).

Neste contexto, Enriquez (2000b), então, elucida que nem sempre a organização consegue captar a seu
favor a vida psíquica do indivíduo. Assim, o tiro pode sair pela culatra, pois, “dizendo-lhe que ele é o
mais insubstituível dos seres, fazendo-o herói, ela pode suscitar-lhe uma verdadeira vocação heróica,
que o levará a questionar as normas da organização” (Ibid., p. 21). Segundo o autor, pode ocorrer
duas situações: a criação de sujeitos que, considerando-se excelentes, desenvolverão a estratégia por
conta própria, e a organização terá colocado no mundo seres cínicos, capazes de combatê-la; ou a
construção de sujeitos que querem realmente se tornar autônomos, capazes de sublimação, interessados
na racionalidade dos fins, que têm preocupações éticas e estão aptos a confrontar o estresse e a
ansiedade.
Assim, Enriquez (Ibid.) questiona se ao final de tudo, a organização do tipo estratégico não contribui
para suscitar, em seu seio, sujeitos mais conscientes de seus objetivos do que ela pensava. E, então,
tornarem-se fundadores, mesmo no interior da organização, de novos modos de pensar e de agir, e
promover outros projetos culturais. Isto posto, ressaltamos que, em face destas novas tecnologias de
gestão, que configuram o atual mundo laboral, no qual o sujeito muitas vezes sofre os impactos da
lógica perversa do capital, Enriquez (2000c) nos esclarece que esta realidade não significa que o
mesmo não possa, em certas circunstâncias, ser sujeito da história, adquirir “certa originalidade e
autonomia”, tentando sair da heteronomia. Neste sentido, ao sintetizar sua concepção de sujeito
humano, traduz alguns aspectos fundamentais da perspectiva psicossociológica:
O sujeito humano é aquele que tenta sair tanto da clausura social quanto da clausura
psíquica, bem como da tranqüilização narcísica, para se abrir ao mundo e para tentar
transformá-lo. Quando digo que o sujeito transforma o mundo, as relações sociais, as
significações das ações, não quero identificá-lo ao grande homem que tem uma visão
globalizante, que visa à transformação da totalidade enquanto tal. Quero
simplesmente dizer que cada um, aceitando as determinações que o fizeram tal como
é, tem como projeto voluntário, nos lugares da vida cotidiana, em sua vida de
trabalho, em sua relações sociais de todos os dias, tentar introduzir uma mudança em
si mesmo e nos outros, por mínima que seja, a respeito de qualquer tipo de problema
(ENRIQUEZ, 1994a, p. 31-32).

A subjetividade, portanto, remete às questões mais profundas do sujeito, consistindo no conhecimento
de suas verdades, o que implica uma abordagem clínica desta categoria. Neste contexto, de acordo
com Losicer (2000), a aproximação clínica da subjetividade, que se aplica a indivíduos, coletivos e
famílias, permite diagnosticar os diversos graus de sofrimento, alienação e patologia próprios da
estrutura de trabalho, notadamente suas formas ocultas, latentes. O autor (Ibid.) completa que a
inaparência, a omissão dos fatores psicossociais faz com que a organização do trabalho se planeje e
execute sem considerar os fenômenos da subjetividade. Ao contrário, pelos mesmos motivos não
explícitos, a organização começa a adotar modelos de gerenciamento que tendem a assujeitar o
trabalho individual e coletivo.
É verdade que essas mudanças implicam a conquista de uma flexibilidade para
adaptar-se ao mercado em sua lógica de pulverização e globalização; uma abertura
para o tão propalado novo: novos produtos, novas tecnologias, novos paradigmas,
novos hábitos, etc. Mas isto nada tem a ver com flexibilidade para navegar ao vento
dos acontecimentos [...] Abertura para o novo não envolve necessariamente abertura
para o estranho, nem tolerância ao desassossego que isto mobiliza e menos ainda
disposição para criar figuras singulares orientadas pela cartografia destes ventos, tão
revoltos na atualidade (ROLNIK, 1997, p. 20-21).
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Considerações finais
É notório que as profundas transformações do mundo do trabalho, as quais perpassam o fazer cotidiano
do sujeito trabalhador, repercutem de maneira significativa e impactante em sua vida. A crise
estrutural do sistema conflui para as mudanças nas formas de gestão, impulsionadas pelas inovações
tecnológicas e organizacionais, que geralmente as acompanham. Trata-se dos “modismos” gerenciais
que invadem as empresas: gestão participativa, Qualidade Total, Just in Time, Kanban, Reengenharia,
etc. (LIMA, 1997). E, como não poderia deixar de ser, representam, também, mudanças profundas na
esfera psicossocial do sujeito trabalhador, uma vez que as “novas tecnologias de gestão” causam
impactos significativos no mesmo. No entanto, ao optar-se pela implementação desses programas, as
principais dificuldades recaem sobre a questão dos aspectos humanos - e não sobre os aspectos
técnicos - mostrando que ainda prevalece a falta de compreensão do fator humano dentro da
organização.
O status quo atual, então, é caracterizado pela efemeridade, sendo que a dimensão temporal é
fundamental para o desenvolvimento humano, de maneira que possamos realizar projetos e
construirmos, efetivamente, a vida e a existência. “Quando não temos temporalidade, não sabemos
mais quem nós somos nem o que temos a fazer” (ENRIQUEZ, 1999, p. 78).
O imediatismo, o modelo descartável, a fluidez, portanto, inviabilizam a construção real, provocando a
explosão social: “um desafiliamento social, porque não estamos mais afiliados uns aos outros e, em
certa medida, a visão coletiva desaparece” (Ibid., p. 80). Diante disso, o autor nos aponta um cenário
com efeitos psicossociais extensos, que implicam em sentimentos de inutilidade, desorientação no
exercício da cidadania, perda de auto-estima, angústia socialmente generalizada: as pessoas vivem no
medo de virar resíduos sociais. O mundo dos vencedores torna-se o mundo da exclusão (ENRIQUEZ,
2000a, p. 18). As novas tecnologias gestionárias representam, portanto, mudanças profundas na esfera
psicossocial do sujeito trabalhador, uma vez que causam impactos profundos na subjetividade humana
(CARVALHO; PIRES, 2001).
Assinala-se, portanto, a pertinência da articulação entre trabalho e subjetividade, que se constrói nas
relações do sujeito com o mundo do trabalho (CARVALHO, 1997). Assim, este imbricamento torna-se
motor para a produção de sentidos face à experiência vivida: “a relação entre subjetividade e trabalho
remete à análise da maneira como os sujeitos vivenciam e dão sentido às suas experiências de
trabalho” (BERNARDES; NARDI; TITTONI, 2002).
Face à tamanha complexidade que configura o mundo do trabalho, no qual são impostas cadências
cada vez mais aceleradas - em que tempo e espaço se confundem -, as quais, via de regra, constituem
cargas físicas e psíquicas ao sujeito trabalhador, salientamos que tornam-se significativas as dimensões
de Tempo, Trabalho e Subjetividade (GRISCI, 1999, p. 2)7, as quais perpassam o fazer cotidiano
expresso no capitalismo estratégico. Trabalho como um universo de significados, cujas transformações
no tempo e na história influenciam o existir e o subjetivar. Tempo que indica novidade, coexistências,
velocidade, efemeridade e incertezas. Subjetividade que expressa como o trabalhador é afetado pelo
mundo mutante, confirmando a indissociabilidade sujeito-mundo. Sujeito este, inserido em um setting
em que a palavra de ordem é laborar, de maneira quase sempre impactante, vulnerável às mutações.
Ressaltamos que estas transformações nos modos de gestão, impacta significativamente o trabalhador,
sobre o qual recai tal ônus, exigindo-se novo perfil – personalidades adaptáveis, as if (ENRIQUEZ,
1997) -, pois é na figura do sujeito que a reestruturação do trabalho é personificada. Esta reestruturação
implica em mudança de paradigmas que incidem sobre o tempo: para processos e organização do
7

Pesquisa realizada pela autora, no setor bancário, que trata da experiência do tempo o qual (des)organiza práticas
cotidianas dos sujeitos da reestruturação do trabalho, relacionando estas três categorias de análise: trabalho, tempo e
subjetividade.
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trabalho ágeis, a palavra de ordem é flexibilidade, em substituição ao antigo paradigma, lento e
imutável caracterizado pela rigidez, imobilização. A subjetivação também pode ser vista, sob o prisma
da vulnerabilidade, a partir de como o homem digere todas estas transformações que, inexoravelmente,
remetem ao tempo.
Sobre a dinâmica das temporalidades, incidem questões intrinsecamente relacionadas:
qualificação/requalificação profissional, desemprego e saúde/doença do trabalhador. Se antigamente
valorizava-se o saber e a experiência conquistados ao longo do tempo, hoje valoriza-se o processo
contínuo de qualificação, exigido ao trabalhador de qualquer idade, nível de formação e experiência com conhecimentos e habilidades sempre atualizados.
Forma-se, portanto, um ciclo vicioso, porque a pressão infligida ao trabalhador - a fim de que possa
permanecer no sistema -, pode afetar significativamente sua saúde, conforme seus modos de
subjetivação, deixando-o sob a ameaça do desemprego. Em caso extremo, fica sem saúde, sem
trabalho e sem os seus respectivos significantes. Enfim, Trabalho e Tempo apresentam-se
entrelaçados, interagindo entre si e influenciando os modos de subjetivação que, por vezes, repercutem
na saúde mental do trabalhador.
Contudo, o cenário em que são travadas as relações de trabalho não representa apenas o pano de fundo,
vai muito além constituindo o sujeito. Apreendê-lo, desta forma, implica inter-relacionar
sujeito/mundo, subjetividade/objetividade. Assim, o trabalhador em foco é o sujeito da reestruturação
do trabalho, com diferentes modos de experimentar o tempo, de viver na contemporaneidade, em
conseqüência da (des)organização dos processos produtivos, influenciados transversalmente pela
velocidade com que são implementados. Isto posto, as ciências humanas e sociais – a Psicologia em
especial - não podem, em hipótese alguma, se eximir diante de realidades que se transformam e que, ao
se transformarem, transformam também os sujeitos (GRISCI, 1999).
Urge lançar olhares sobre o ser humano subjetivo e complexo que dinamiza o mundo organizacional, o
que implica em desafio, sobretudo, necessário a fim de se compreender a dinâmica psicossocial que
habita o mundo das organizações e do trabalho. Sabe-se que a subjetividade é inferida a partir de
práticas de ordem individual, grupal ou institucional, sendo que ela não se inscreve num campo
puramente racional, mas numa cadeia de significações imperceptíveis (reprimidas) para o indivíduo ou
para a organização a qual pertence (VOLNOVICH, 2000). Neste sentido, LEITE (2000, p. 112)
ressalta a ausência de escuta do sujeito nas organizações de trabalho: “[...] o homem de Freud ainda
não foi devidamente ouvido nas organizações, apesar de nelas habitar, como, de resto, em toda
produção humana”.
Ao enfocarmos, portanto, o mundo do trabalho sob a perspectiva psicossociológica, voltamo-nos para
a dimensão subjetiva da vivência laboral, enfatizando o sujeito no mundo do trabalho em mutação.
Em face deste contexto sócio-produtivo, buscamos compreender e evidenciar a complexidade da
categoria trabalho, destacando sua importância fundamental na vida humana e, por conseguinte, na
formação e práxis em Psicologia. Conforme CARVALHO (1997), os campos conceituais das ciências
sociais e humanas são inelutavelmente interpelados no mundo contemporâneo do trabalho. Assim, na
dinâmica social, em que o trabalho se torna cada vez mais central, dada a complexidade das
relações sociais e suas interfaces na história de vida do sujeito, voltar-se para esta temática
enquanto compromisso social da psicologia se torna essencial.
Constatar a centralidade do trabalho na vida humana remete a uma questão fundamental aos
profissionais psi: identificar se dadas formas de trabalho se transformam em “arma” contra o sujeito
humano. Lembrando-nos que o acirramento das forças produtivas e o enriquecimento do fazer
humano ocorrem, muitas vezes, sob os ouropéis da sedução e alienação. Neste contexto, torna-se
imperativo observarmos a questão do uso da práxis dos profissionais das ciências humanas e sociais
– foco de nosso interesse ao estabelecermos como objeto a formação em psicologia -, atentando-nos
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para a necessidade de uma contínua reflexão ética acerca dos seus fins, visando identificarmos em
que medida ela está a serviço do homem ou da sua exploração. Afinal, “sou um pesquisador da
ciência social, antes de ser um economista ou psicólogo, e espero ser um ser humano antes de
qualquer coisa” (SIMON8 apud ENRIQUEZ, 1999, p. 83).
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