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APRESENTAÇÃO 

O objeto de trabalho desta monografia ~ a 

organização fabril; procuramos eritende-la melhor buscando 

as suas origens dentro de uma perspectiva histórica.No fi 

nal de cada tema discutido, apresentamos algumas conclu-

soes. Mas, se de nós fosse solicitada uma id~ia síntese 

deste trabalho., diríamos que: A História da Evolução dos 
----------------------~~------

Modos de Organizar e Estruturar a Produção, é a Mesma His 

tória das Formas de Alienação do Homem Trabalhador. 

Embora esta monografia coloque em relevo 

a Organização Fabril, não significa que a mes~a, tenha~~ 

cebido um tratamento que a isole do contexto social, eco 

nômico e político. 

Fomos buscar as origens das estruturas ~d 

ministrativas e da função diretiva, no desenvolvimento das 

forças produtivas, durante este processo muito aprendemos. 

Aprendemos por exemplo, que ã organização manufature ira da 

produção para existir, teve que expropriar os produtores 

diretos e ~estruir as corporaç6es de ofícios: A manufatu 

ra prepara a fibri~a, mas nao evolui a partir do sistema 

de corporaçoes de ofícios. Em nenhum momento afirmamos 

que existe uma relação simples e causal êntre tecnologia, 

estruturas administrativas e função diretiva. Precede a 

"revolução tecnolÓgica" a revolução nas relaç6es sociais 

de produção. Observamos que invenç6es mecânicas surgiram 



logo após greves operirias, com o objetivo pQlÍtico de do 

minar os trabalhadores. Sabemos também que a redução de 

jornada de trabalho (Lei Fabril Ingles~). muito estimulou 

a mecanização das indústrias como forma de ampliar a re

produção do capital. Aprendemris, que não bastou ao cap! 

tal alienar os trabalhadores dos seus meios de produção, 

transformi-los em mercadorias e submeté~los, através da 

"cientifização" dos processos de produção. As hierarquias 

administrativ~s. instrumentos de dominação política, re

servaram na organização burocritica um espaço para o De

partamento que cuida do ·•Ta·ao· hunl."an·o dá ·em:p·re's~", com o 

objetivo de fazer os trabalhadores nais eficierit~s. protl~ 

tivos, leais, realizados ... Observamos que, com o denomi

nado "movimento de relações humanas", a Psicologia Social 

Aplicada à Administração, "preocupada" com a "satisfação 

do homem" no trabalho, partindo de um conceito de aliena

ção puramente psicológico, reduziu os conflitos sociais a 

conflitos pessoais, de ordem simplesmente psíquica. O ho 

mem é reduzido a uma só dimensão, a dimensão psico.lÓgica. 

"Antes os patrões queriam só o suOr, hoje, eles vão mais 

além, querem o suor e alma"~ Discutimos neste trabalho,as 

explicaçõe~ que as Teorias das Organizações desenvolvem a 

respeito da função das hierarquias administrativas e das 

origens das empresas. Mas, não criticamos as Teorias das 

Organizações partindo do ponto de vista da própria Teoria, 

por acharmos que criticar por exemplo, o Taylorismo a paE_ 



tir da Escola de Relações Humanas ou da Teoria da Conti

g~ncia ~ nio querer aprofundar as questões. Propór, po~ ~ 

xemplo, a superaçio da alienaçio do homem - fenômeno de 

ordem politica, social e ecoh5~ica - atrav~s de novos àr 

ranjos estruturais, enriquecimento de cargós, etc.,~ nao 

querer mesmo ir a fundo ao problema, ~ nio querer buscar 

a g~nese do fenômeno. Partilhar desta proposta significa

ria para n6s, recusarmos entender em termos cóncretós, o 

processo de alienaçio do homem. 

Para o desenvolvimento deste trabalho cbn 

tribuiu mui to o Seinihárib Avan·ç·ado de Admihis·t·raçio, es

truturado e orientado pelo· Fro·f.· OFern."ahdo C. Pres·t·e·s Mo ta. 

Este seminário nos estimulou a buscar novos caminhos que 

possibilitassem um melhor entendimento das organizações. 

Até entio, entendiamos as organizaçães como "totalidades 

fechadas em si mesmas e acabadas" ou como "sistemas aber 

tos em interaçio constante com o meio ambiente"; · sentía

mos que a Teoria Geral de Administraçio apresentava gran

des limites à compreensio das organizações concretas, mas 

nao entendiamos com clareza quais os limites. Muito temos 

ainda que caminhar, os primeiros passes estio sendo dados, 

outros virio ... 

Expomos agora o pensamento que deu norte 

ao nosso trabalho: 



·~as os conjuntos prãticos nao sao jamais 

totalidades fechadas em si mesmas e acabadas. Contrarian

do i visio de um estruturalismo de grupo ou de u~ estru

turalismo organizacional que ignora a história, o sentido 

das organizaç6es e dos grupos; sempre externo a ·eles,~~ 

contra-se na história, no modo de produção e na formaçio 

social'' (Lapassade G., Laurou R.), Chaves da Sociologia

Brasiliense- p. 120). 
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CAPÍTULO I 

AS ORIGENS DAS ORGANIZAÇOES MODERNAS 

1. AS ORIGENS DA ORGANIZAÇÃO MANUFATUREIRA: ill1A ABORDA

GEM HISTORICA. 

INTRODUÇÃO 

As organizações nao sao entidades abstra

tas que têm existência própria e independente da socieda

de em que se situam. Elas possuem um conteúdo que é dado 

pelo modo de produção, mais especificamente, pelas formas 

de cooperação existentes. Sua estrutura social é determi 

nada pelas relações sociais de produção; estudá-las con

cretamente implica em procurar entendê-las a,partir da 

evolução das formas de cooperação. Desta maneira, o estu 

do das formas de cooperação é muito importante para a co~ 

preensão das organizações concretamente. A organização é 

uma construção histórica. 

A origem das formas de organizar, das es-

truturas administrativas e da direção capitalista, está 

estreitamente relacionada à evolução dos sistemas de coo

peraçao. O mestre artesão é libertado do trabalho ma-

nual passando a diretor, quando a quantidade de mais va-

lia produzida permite 1
. Vejamos o que nos diz Fernando 

1 vide Marx, Karl - O capital - Livro 1, vol. l, Editora 
Civilização Brasileira, 6~ Edição, p. 379. 
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ClaÚdio P. Motta: "As formas de cooperaçao na manufatura, 

genese das estruturas administrativas contemporâneas e da 

função dirigente imposto pelo caráter antagônico do pr~ 

cesso capitalista de produção, orientam-se pela apropria

ção de mais valia". 2 

O estudo das estruturas administrativas 

das organizações modernas e suas relações puramente téc

nicas com a produção, não explicam profundamente o signi-

ficado dest~organizações. Antes de mais nada se faz ne

cessário perguntar a que interesses servem estas estrutu-

ras, a quem serve a direção. Para isso as estruturas 

administrativas e a função diretiva devem ser analisadas 

como frutos do desenvolvimento das·forças produtivas, da 

necessidade de reprodução ampliada do capital, e da nece~ 

sidade de dominação política," e direção se impõe como ne 

cessidade do capital e não do trabalho". 

"A coordenação não é aqui algo que surge 

da necessidade do trabalho, mas sim algo que se impõe 

como necessidade do capital". 3 

Segundo Victor A. Thompson, em Moderna 

Organização, a burocracia é uma forma de organização onde 

a hierarquia de autoridade se sobrepõe ã divisão do tra-

balho. 

2 Burocracia e Autogestão - Motta, Fernando C. Prestes 
Editora Brasiliense, página 13. 

3 Motta, Fernando C. ·Prestes - Op. Cit. p. 14. 
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" explica-se o crescimento da burocra-

c1a como decorrência do avanço tecnológicq. o·surgimento 

de novas técnicas possibilitou o desenvolvimento de novas 

especializaç6es e estas, por sua vez criaram interdepen-

dências organizacionais e, consequentemente, necessidade 

da cooperaçio; a resposta; foi a ampliaçio do sistema bu-

- . " 4 rocrat1co . 

"Encontramos, assim, a tecnologia avança

da associada à organizaçio autocrática, monística, hierá~ 

quica de uma era mais simples". 5 Mas o que precisamos res 

saltar aqui, é que essa necessidade de cooperaçio nio sur 

giu como uma simples decorrência do avanço tecnolÓgico. A 

associaçio da tecnologia avançada a uma organizaçio auto-

crática, hierárquica de uma era mais simples, responde 

também a uma necessidade política, a uma necessidade de 

controle da força de trabalho. Na forma exposta por V .A. 

Thompsom, fica a impressio de que o uso moderno de buro

cracia como organizaçio, é uma resposta a uma necessidade 

puramente técnica; -e o que veremos nao ser verda-

de. 

Segundo Maurício Tragtemberg: "O déspota 

oriental representa a confluência de um processo social 

4 

5 

Comentário de "Moderna Organizaçio" de Victor A. Thomp-
son~ por Felipe Luiz Gomes, sob orient~çio do Prof. Fer 
nando Claudio P. Motta. EASP-FGV.P. 3. 

Comentário, Op. Cit. p. 4. 

- 3 -



que se inicia com a burocracia surgindo das necessidades 

técnicas (irrigação da terra arável) finalizando com o p~ 

der da exploração, efetuando-se assim a transitividade da 

burocracia cumprindo funções de organização e supervisão 

para o monopÓlio do poder político"~ 

"No modo de produção asiático "dá-se a a-

propriação do excedente econômico por uma minoria de in

divíduos sem retribuição a sociedade. Daí a exploração as

sumir a forma da dominação, não de um indivíduo sobre ou

tro, mas de um indivíduo que personifica uma função sobre 

a comunidade" 6 . 

Assim,como, no modo de produção asiático 

a burocracia passou a ser um instrumento do déspota, no 

modo de produção capitalista passa a ser instrumento do 

capital. A forma de organizar burocraticamente passa a 

ser útil aos novos sistemas de cooperaçao que surgem com 

a evolução do capitalismo, da cooperação simples a coope

ração fabril. O objetivo do capital é fazer com que o 

processo de trabalho, domine naturalmente o trabalho, que 

o trabalho vivo se subordine no trabalho morto. Encontra-

mos já no sistema de cooperação simples, a existência de 

funções que se revestem de um aspecto técnico-produtivo e 

de um aspecto despótico, necessário para quebrar as re

sistências dos trabalhadores à exploração. 

6 Tragtemberg Maurício - A Teoria Geral da Administração 
é uma Ideo1.ogia? Revista de Administração da Empresas
Rio de Janeiro, FGV. Out.Dei. 1971. 
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Novas formas surgem com o objetivo de con 

trolar o corpo coletivo de trabalho, novas tendências au

toritárias. Com o surgimento de novas formas de coopera

çao. o despotismo muda, .assumindo formas peculiares, gru~ 

pos de trabalhadores assalariados assumem a função inspe-

tora direta e continua - engenheiros, assistentes so-

ciais, administradores profissionais, etc. 

A burocracia moderna, com seu contefido his 

tórico, poderá ser considerada esta nova forma despóti

ca, necessária para quebrar as resistências dos trabalha-

dores, para garantir a reprodução ampliada do capital; -e 

uma forma de organização superior, tecnicamente e politi-

camente. Esta superioridade da organização burocrática 

(vista na perspectiva da capital) é uma superioridade co~ 

ereta, comprovada historicamente com a evolução dossiste-

mas de cooperaçao a quem ela serve. 

Segundo Max Weber: "A razao decisiva que 

explica o desenvolvimento de organização burocrática foi 

sempre sua superioridade técnica sobre qualquer outra or-

ganização". 

"Um mecanismo burocrático perfeitamente 

desenvolvido atua em relação às demais organizações da 

mesma forma que a máquina em relação aos métodos não meca 

nicos de fabricação. A precisão, a rapidez, a univocida~ 

de, o caráter oficial, a redução de fricções e de cus-
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tos materiais e pessoais são infinitamente maiores em 

uma administração burocrática. 7 

Uma das causas da emergência das organi-

zaçoes burocráticas, apontada por Max Weber, ~ sua ma1or 

eficiência sobre os demais sistemas organizacionais. 

A contribuição da burocracia moderna para 

acumulação de capital não está somente na sua superiorid~ 

de t~cnica, na garantia da produtiv idade atrav~s de sua 

bem dàfinida estrutura de cargos. Sabe-se que ela apre

senta tamb~m, uma superioridade no que tange ao controle 

polÍtico dos trabalhadores, sua estrutura hierárquica, a 

delegação de autoridade e o amortecimento dos conflitos, 

desempenham tamb~m um importante papel; o controle admi

nistratio ~ uma negação da luta de classes. 

O fracionamento do ofício do artesão, a 

crescente divisão do trabalho e sua perda de conteúdo,são 

aspectos fundamentais para o estudo das burocracias moder 

nas ou como costuma-se chamar em teoria das organizações, 

organizações complexas. Com a alienação do trabalhador 

dos meios de produção, o fracionamento dos ofícios dos ar 

tesões reunidos sob o domínio do capital, e o desenvol · 

vimento das forças produtivas, as habilidades hu~ 

manas sao transferidas para as_ mquinas, o tra· 

7 Weber: Max- Economia e Sociedade Volume I, página 103-
Introdução i Organização Burocrática. Motta, Fernando 
C. Prestes e Pereira, Luiz C. Bresser - Editora Brasi
lienese. 
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balho complexo é transformado em simples. O ofício é di 

vidido em um conjunto de tarefas que variam em complexid~ 

de.Se as habilidades são transferidas para as máquinas, a 

quem cabe planejar e controlar este conjunto de tarefas? 

A hierarquia burocrática responde a esta 

questão praticamente, ele atende a necessidade da separa

ção entre o trabalho intelectual e manual, entre a con

cepçao e execução do trabalho, sem o capital perder o co~ 

trole da produção. O capital ao destruir o ofício liber

ta-se das habilidades dos trabalhadores individuais, pas

sa a depender de um corpo coletivo de trabalho e da pro

dutividade social; a organização burocrática moderna sur

ge concretamente como uma forma de organização tecnica

mente e politicamente superior, ajustando-se ao sistema 

de cooperação fabril. 

1.1. A Expropriação dos Trabalhadores dos Meios de Produ 

ção: a Terra, o Tear e a Indústria Doméstica. 

Mudanças sociais importantes precederam o 

surgimento do sistema de cooperação fabril, sistema de 

cooperação que possui uma tecnologia avançada associado à 

organização autocrática, monistica, hierirquica de uma 

era mais simples", segundo V.A. Thompson. 

Como dissemos anteriormente, o sistema de 
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cooperação fabril na sua estruturação hierárquica, usa 

um sistema organizacional já existente, a organização bu

rocrática. 

"Os exemplos históricos de burocrácias 

bem desenvolvidas e quantitativamente grandes sao: 

a) Egito, durante o período do Novo Im-

pêrio que, porém, encerrava fortes elementos patrimo-

niais; 

b) fins do Principado Romano e especial

men.te a monarquia deocleciana e o Estado bizantino que d~ 

le se desenvolveu, conservando ainda fortes elementos feu 

dais e patrimoniais; 

c) a Igreja Católica Romana, principal

mente a partir de fins do século XIII; 

d) 
~ 

China, desde a epoca de Shi Hwangti 

até o presente mas com fortes elementos patrimoniais . e 

prebendãrios; 

e) em formas cada vez mais puras, os Es-

tados europeus modernos e, principalmente, todas as em-

presas públicas desde a época do absolutismo real; 

f) as grandes empresas capitalistas mo

dernas, quanto maiores e mais complicadas se tornarem". 8 

8 Weber, Max em Ensaios de Sociologia - de Gerth, Hans e 
Mills, Wright. C. - Editora Zahar - 3ª Edição, p. 238. 
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Então, a forma de organizar burocratica-

mente existia muito antes do surgimento da fábrica, esta 

se desenvolve a partir da manufatura e adota uma estrutu-

ra organizacional do tempo do Novo Império Egito (1580-

712 a.C). 

Procurar entender o sentido da organiza

çao fabril, da burocracia fabril, através de sua genese, 

significa estudar a história da evolução do capitalismo 

que é a história de novas formas de alienação do homem. A 

história da organização é a história das formas de acumu

lação de capitais e esta ao mesmo tempo, a história da ex 

propriação do homem trabalhador. 

A acumulação capitalista teve como ponto 

de partida um processo primitivo de acumulação, a acumula 

ção primitiva antecede a acumulação capitalista. 

"A produção capitalista só entra em cena 

quando já existem massas de capitais e de forças -opera-

rias acumuladas nas maos de produtores de mercadorias••. 9 

E para que existam massas de capitais e 

forças operárias concentradas nas mãos de capitalistas, e 

necessário que os produtores imediatos, os trabalhadores, 

sejam separados radicalmente dos seus meios de produção. 

A base da organização fabril, sua Drigem mais distante,e~ 

9 K. Marx - Acumulação primitiva do capital - Publicação 
Escorpião, p. 5. 
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tá na exprop1açao do trabalhador e na sua transformação em 

mercadoria. 

"No cerne do sistema capitalista está, poE_ 

tanto, a separaçao radical entre o produtor e os meios de 

d - 9 pro uçao" 

Como começou o processo de acumulação de 

capital? 

Responder esta questão é de suma importân-. 

cia para melhor entendermos o conteúdo histórico da buro-

cracia fabril, os seus conflitos internos, .e a necessidade 

que vai além da necessidade puramente técnica. 

Como muito bem coloca Fernando C.P. Motta, 

"a função dirigente é imposta pelo carater antagônico do 

d d - . 1. " 11 processo e pro uçao cap1ta 1sta . 

A chave do enigma, a chave que explica o 

eni~ma da acumulação, segundo K.Marx, está no "movimento 

histórico que leva ao divórcio entre o trabalho e as suas 

condições externas". 

·~ movimento histórico que leva ao divór-

cio entre o trabalho e suas.condições externas: eis a cha 

ve do enigma da acumulação, dita "primitiva" por pertencer 

- ... ... b - 10 a pre-historia do mundo urgues". 

9 ·K.Marx- Acumulação primitiva do capital - Publicação Es 
corpião - P.S 

10. .• ' ' ' .. 
K.Marx- Op.C1t. P.7 

11 Motta, Fernando Claudio Prestes - Op.Cit. p.l3 
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O movimento histórico que expropriou o tra 

balhador, dando origem a uma nova ordem econômica, foi o 

movimento de destruição da ordem econômica feudal. 

Durante o feudalismo, o trabalhador estava 

ligado a gleba ou submetido ao regime de Corporação. Este 

trabalhador só pode ser transformado em assalariado e de-

pendente do capitalismo, quando separado da terra e dos 

seus instrumentos de produção. A expropriação do produtor 

imediato ê a base da acumulação capitalista, a base do de 

senvolvimento das forças produtivas, do surgimento de no

vos sistemas de cooperação e de novas formas de organizar 

a produção. 

A abolição da servidão feudal ê o ponto de 

partida da acumulação capitalista, da divisão manufaturei

ra do trabalho e da fábrica. 

·~ ordem econômica capitalista saiu das 

entranhas da ordem econômica feudal. A dissolução de uma 

libertou os elementos constitutivos da outra••. 12 

"O conjunto do desenvolvimento, que compr~ 

ende a um tempo a gênese do assalariado e a do capitalista, 

tem como ponto de partida e servidão dos trabalhadores; o 

progresso que realiza consiste em mudar a forma de sujei-

ção, em operar a metamorfose da exploração feudal em expl~ 

- . 1" "13 raçao cap1ta 1sta . 

12Karl, Marx - Op. Cit. P.7 
13Karl, Marx - Op. Cit. P.8 
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Com a destruição da maneira feudal de org~ 

nizar a sociedade e a produção, surgem novas formas de su

jeição do homem, estas formas evoluem até as atuais, onde 

encontramos o trabalhador desqualificado dominado pela má-

quina. 

A servidão desaparece na Inglaterra nos 

fins do século XIV; no século XV, a grande maioria da pop~ 

_lação trabalhadora era constituída de camponeses livres. 

"Os assalariados rurais eram, em parte,ca~ 

poneses que, duFante o tempo livre deixado pelo cultivo 

dos seus campos, se alu~avam ao serviço dos grandes propr! 

etários - e, em parte, uma classe particular e pouco nume

rosa de jornaleiros". Mesmo estes eram também, numa certa 

medida, agricultores por conta própria, pois que, além do 

salário, eram-lhes concedidos campos, de pelo menos quatro 

acres, com casa; além disso, participavam juntamente com 

os camponeses propriamente ditris, do usufruto das terras 

comunais, onde levavam o seu gado a pastar e se abasteciam 

d d o . d f . o " 14 e ma e1ra, e tur a, etc., para o aquec1mento . 

Segundo.K. Marx, a característica mais mar 

cante da época da produção feudal, era a eiist~ncia de ter 

ras comuns. Os produtor~s repartiam entr~ si as terras, ne 

les produziam e tiravam sua subsist~ncia. 

"Na Inglaterra, entre as grandes propried~ 

14 Karl Marx - Op. Cit. P. 11 
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des senhorais existiam inúmeras pequenas propriedades ru

rais. Por isso, quando desapareceu a servidão e quando, no 
I 

s~culo XV, a prosperidade das cidades registrou um grande 

incremento, _o povo ingl~s atingiu o estado de abastança t~ 

eloquentemente descrito pelo chanceler Fortescue nas suas 

Loudes legum Angliae. Mas esta riqueza do povo excluía a 

. . 1 . " 1'5 r1queza cap1ta 1sta . 

Então, para o desenvolvimento do capitali~ 

mo, de acumulação privada de riquezas, esta forma de arde 

mar a produção não deveriapersistir, deveria ser destruída. 

Para que este modo de produzir fosse destruído, os prodüt~ 

res imediatos, os agricultores, deveriam ser alienados dos 

seus meios de produção, deveriam ser expulsos das terras. 

O processo revolucionirio que iniciou a ~x 

pulsão dos agricultores da terra, lançando as primeiras ba 

ses do regime capitalista, se inicia no filtimo terço do Se 

culo XV e nos começos do s~culo XVI. 

Sabemos que o poder real, sem dÚvidas, ati 

·vou este processo de expropriação dos produtores imediatos 

das suas terras; estes foram transformadas em uma massa de 

proletirios obrigados a se lançarem no mercado de trabalho 

para sobreviverem. Mas o_ poder senhorial teve uma partici

pação um tanto mais importante na criação dessa massa de 

prol e.tirio s. 

15Karl Jl1arx -.Op. Cit. P. 12 
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O desenvolvimento das manufaturas de lã em 

Flandres e a elevação dos preços desse produto, contribuiu 

muito para o processo de espoliação dos trabalhadores.Pois, 

para que as terra~.ariveis f~ssem transformadas em produt~ 

ras de matéria-prima para as manufaturas de lã, os agricu! 

tores deveriam ser expropriados, expulsos das terras e 

transformados em massa de proletirios. O pod~r sehorial e 

real, juntamente com mudanças econômicas, como o franco 

progresso das manufaturas de lã - desenvolvem um contexto 

social propíci~ ao capitalismo. 

:.~ "Muitas herdades e grandes trebanhos de 

gado, sobretudo de carneiros, se acumulam em poucos meios, 

do que resulta que as rendas do solo aumentam, mas a lavo~ 

ra diminui, casas e igrejas são demolidas e enormes massas 

de povo encontram-se n·a impossibilidade de prover o seu 

sustento e ao das suas famÍlias". 16 

A igreja católica (Inglaterra), nesta êpo-

ca, era uma grande proprietiria feudal, portanto, ele tam 

bêm deveria ser expropriada. Com a reforma (sec. XVI)a es 

poliação das terras da igreja, acelera a espoliação do po-

vo. 

Mas, "so_b a restauração dos Stuarts, os pro 
\ 

prietirios fundiirios conseguiram cometer legalmente uma 

usuparçao, mais tarde realizada no continente sem o menor 

16Marx,K. - Op. Cit. P. 15 
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subterfÚgio parlamentar. Aboliram a constituição feudal do 

1 t "17 so o ... ·e c . 

Mais tarde, até as terras de domínio públi 

co foram atingidas pela expropriação enriquecendo poucos e 

lançando na miséria muitos trabalhadores. Foi com a denomi 

nada "gloriosa revolução", que levou Guilherme III ao po-

der, que as terras de domínio público foram alienadas e 

vendidas a preços irrisórios. 

A 
.. 

lei instrumento de propria passou a ser 

espoliação do povo, instrumento usado contra os trabalhado 

res. Mesmo assim, a existência desse instrumento que vio-

lentou o povo, não excluiu de forma alguma o uso de outros 

instrumentos mais violentos. Os grandes rendeiros, desen

volveram também, práticas não legais de expulsão dos traba 

lhadores das suas terras. 

O mercado de determinados produtos se de

senvolveu e se fottalece·u, estimulando a troca e o progre~ 

so capitalista. 

Isto· ocorreu porque àqueles que foram sep~ 

rados dos meios de produção e transformados em trabalhado-

res assalariados, precisavam vender a sua força de traba

lho para adquirirem seus meios de subsistência, o comércio 

desses bens se desenvolveu as custas dos trabalhadores. 

Em outro capítulo, examinaremos a import·âE. 

17M. Karl O C"t P P 19. 20 - p. 1 • • • e 
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cia do desenvolvimento do comercio para o surgimento da di 

visão de trabalho, tanto na manufatura como na fábrica. 

Ilustraremos, com um exemplo histórico co

mo se deu a separação dos trabalhadores dos meios de produ-

çao. 

A história da duquesa de Sutherland, -e um 

bom exemplo de como se deu o processo de alienação dos 

produtores imediatos dos meios de produção. Processo este 

necessário ao desenvolvimento das forças produtivas, a acu 

mulação de capitais, e a divisão do trabalho. 

"Esta mulher, educada em boa escola, mal 

tomou as rédeas da administração decidiu recorrer aos grag 

des meios e converter em pastagem todo o condado - cuja p~ 

pulação, .graças i experi6ncias análogas, mas em mais pequ~ 

na escala, se encontrava já reduzida ao n~mero de quinze 

mil. De 1814 a 1820, estes quinze mil indivíduos, que con~ 

tituiam cerca de tr6s mil famÍlias, foram sistematicamente 

expulsos. As suas povoações foram destruídas e queimadas, 

os seus campos convertidos em pastagens. Os soldados ingl~ 

ses, chamados para pres~ar auxílio, chegaram a vias de fa-

to com os naturais. Uma velha, que se recusava a abandonar 

a sua cabana, pereceu nas chamas. Foi assim que a nobre da 

ma se apoderou de 794.000 acres de terras, que pertenciam 

ao clã desde tempos imemoriais". 
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"Uma parte dos espoliados foi completamen

te escorraçada; aos outros foram-lhes atribuídos cerca de 

6.000 acres ã beira-mar, terras até então incultas e que 

nunca tinham rendido um centavo. A senhora duquesa levou a 

sua grandeza de alma ao ponto de as arrendar, a uma media 

de 2sh.6d, o acre, aos membros do clã, que desde há sêcu-

los vinham vertendo o seu sangue ao serviço dos Sutherland. 

Dividiu o terreno assim conquistado em vinte e nove gran-

des explorações de carneiros, estabelecendo em cada uma de 

las uma só família, quase sempre constituída por criados 

de lavoura inglesas." 

"Em 1825, os 15000 proscritos jâ tinham da 

do lugar a 131000 carneiros. Os que haviam sido expulsos 

·para a beira-mar entregaram-se ã pesca e tornaram-se, se 

gundo a expressão de um escritor ingl~s. verdadeiros anf{-
... 

bios, vivendo metade em terra, metade na agua, mas, com is 

. d . 11 18 so, v1ven o apenas a me1as . 

A hist6ria não terminou ai, quando os p~i 

xes puderam ser transformados em lucrOs, as terras beira-

-mar foram arrendadas e os gaelicos mais uma vez expulsos. 

Assim foram desenvolvidas novas formas de· 

estruturar a sociedade. Com as novas bases econô~icas,foram sur 

gindo outras maneiras de organizar a produção, diferente da 

maneira feudal. M.as perguntamos: se, naquela época, todos 

18 . . 29 30 Marx, Karl - Op. C1t. P.P. e 

- 17 ..: 



expropriados nao encontraram espaços no mercado de traba~ 

lho, o que foi feito dos desempregados, daqueles que nao 

foram absorvidos pelas manufaturas? 

A legislação iniciada no reinado de Henri 

que VII e continuada por Henrique VIII, responde a 

questão: 

esta 

"Os mendigos idosos e incapacitados para 

o trabalho obtêm licenças para pedir esmolas. Os vagabu~ 

dos robustos sao condenados ao chicote e ã prisão. Amarra 

dos atrás de uma carroça, são açoitados ate que o sangue 

escorra do seu corpo; em seguida, tem que se comprometer, 

sob juramento, a regressar ao seu lugar de nascimento, ou 

ao lugar onde habitaram nos Últimos três anos, e a "vol

tar ao trabalho". 19 

Em suma, os desempregados sao obrigados a 

se empregarem sem no entanto existir oferta de trabalho. 

Se encontrados vagabundeando são punidos. São punidos dns 

yezes, a primeira quando expulsos das terras e a segunda 

por serem "vagabundos", compulsoriamente "vagabundos". 

Sabe-se .que, setenta e dois mil destes hor 

ríveis vagabundos compulsÓrios, foram executados durante 

a um so reinado, o reinado de Henrique VIII; garantiu-se 

através destes atos violentos, a disciplina social que o 

regime de assalariamento e de alienação exigiu nos primÓ! 

19Marx, Karl - Op. Cit. P.P. 37 e 38 
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dios do desenvolvimento do capitalismo. 

Novas formas despóticas de manter a disci 

plina, de submeter o trabalho ao capital, surgirão e ·com 

eles novas formas de organizar a produçi6 e administrar o 

trabalho. 

Veremos que: "Não basta que, de um lado, 

se apresentem as condições materiais do trabalho, sob a 

forma de capital, e, do outro, homens que nada têm .para 

ra vender salvo a sua força de trabalho. Tão pouco 

basta obrigá-los pela força e vender-se voluntariamente. 

Com o progresso da produção capitalista, forma-se uma 

classe cada vez mais numerosa de trabalhadores que,graças 

à educação, à tradição, aos hábitos, suportam as 
. ~ 

ex1gen-

cias do regime tão expontaneamente como a mudança das es

tações".l9 e 20 

Com a evolução do modo de produção capit~ 

lista, quando este, além das relações sociais desenvolve 

em base técnica própria (base técnica capitalista), o pr~ 

prio mecanismo da produção, os sitema mecânico - com 

apoio da hierarquia burocrática - passa a submeter "natu-

ralmente" o trabalhador ao capital. 

No regime de corporação de ofícios, os mes 

tres e os operários estavam socialmente próximos, o traba 

lho vivo dominava o trabalho morto. Com o progresso técni 

19e 20 Marx, Karl, Op. Cit P.P. 37, 38, 41 e 42 
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co e o surgimento do sistema de cooperaçao fabril, o sis 

terna mecânico submete o homem, há urna subs~nção real. O 

homem, submetido i máquiria, deixa de ser sujeito do pro

cesso de produção e passa a ser instrumento desta- prece~ 

so. ~o elemento fixo capital que passa a subjugar o e 

lernento variável, é o trabalhador radicalmente alienado. 

Explica-se assim a necessidade da burocra 

cia na fábrica corno um eficiente instrumento de controle 

do homem alienado. 

Historicamente, a repressao dos rnovirnen-

tos operários mui to contribuiu· para que isto acontecesse,, 

do ~~culo XIV até 1825 as ligas operárias foram proibidas. 

'~s ligas operárias foram classificadas 

entre os maiores-crimes, e assim continuaram, desde o s~

culo XVI at~ 1825". 21 

Retornando a análise histórica da expropri 

açao dos produtores diretos, vejamos o que aconteceu 

indústrias de tecido. 

-as 

Os séculos XVI e XVII sao caracterizados 

tarnb~rn pela produção de ·linho e de lã, sendo esta produ

çao desenvolvida em indústrias dorn~sticas. 

O camponês-tecelão, juntamente com a sua 

família, reunidos em casa durante as horas não dedicadas 

aos trabalhos do campo (principalmente durante o período 

21 Marx, Karl - Op. Cit. P.44 
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de inverno) produziam de forma rudimentar tecidos de lã 

e linho. O instrumento de produção - o tear - era de pr~ 

priedade da família, a matéria prima usada comprada ao 

mercador. 

"O camponês-tecelão é, na origem, essen-

cialmente independente: a terra e o tear pertencem-lhe e 

o mercador não é mais que um intermediário relativamente 

ao mercado do produto, em bruto ou modelo". 22 

Porém, o camponês-tecelão, que na sua ori 
... 

gem e essencialmente independente - dono da terra e do 

tear - perde com o tempo esta independência. O mercador 

evolui, além de vender o tecido, admite alguns trabalha-

dores e remunera-os pelo desenvolvimento de atividades 

de acabamento do tecido, (banho, tintura·; etc) ....... a in 

dependência do produtor direto se torna cada vez mais re 

lativa: d~ simples intermediário, o mercador assume um P! 

pel de certo relevo em determinados momentos do ciclo do 

produto e, o que é igualmente importante, no da distribui 

- .. 23 çao 

A indfi~tria, por precisar do mercador pa

ra escoar a produção excedente, começa a desenvolver for-

tes laços de dependência. 

O camponês-tecelão passa a depender muito 

22 Salamone, Nino - Causas Sociais da Revolução Industrial 
Editorial Presença p.p. 42 e 43. 

23 Salamone, Nino Op. Cit. p. 43. 
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mais do mercado quando este financia sua produção, toman-

do o tear como garantia. 

Quando são empregados na produção " 

instrumentos mais complexos como os teares de meia, é ain 

da o mercador que, dado a sua disponibilidade de capitais, 
~ ~ 24 pode compra-lo e aluga-lo aos trabalhadores" . 

Quanto ao produtor urbano - separado de 

terra - desenvolve seu trabalho no domícilio e paga uma 

renda pelo aluguel do tear, sua si tuaçã~ era semelhari.te a do 

assalariado. 

O crescimento do mercado e consequente-

mente, de procura por tecidos, estimula o aumento da pro-

dução e com isto a concentração de meios de produção (tea 

res) num sõ local, os produtores diretos são obrigados a 

trabalharem fora do domicilio; 

"Todos estes elementos da evolução, tão 

cuidadosamente por Mantoux, que situa os seus momentos de 

cisivos entre o final do século XVII e os in"ícios do sécu 

lo XVIII, significam uma 6nica coisa; a separaçao cadavez 

mais acentuada entre o produtor direto, neste caso predo

minantemente o camponês-tecelão, e os seus meios de produ 

ção, ou a sua progressiva perda de autonomia reletivamen-

te ao detentor de capital que, consequentemente e progre~ 

24 Salamone, Nino, Op. Cit. p. 43. 
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sivamente, vai reunindo e o controle de distribuição o da 

d - 25 pro uçao". 

Assim, paulatinamente, a produção começa 

a ser controlada fora do processo de transformação, o co~ 

trole da produção passa para as mãos do mercador. O pro

dutor (camponês-tecelão) que - nos limites das relações 

sociais - dominava a produção, perdeu o controle para o 

detentor de capitais, surgindo dessa forma novas rela-

ções sociais de produção. 

Com as mudanças que ocorrem progressiva-

mente nas relações sociais de produção, aparecem novas ma 

neiras de estruturar as _organizações. 

Na medida em que se acentua a alienação do 

produtor-perdendo ele sui independência - ao ser separado 

dos meios de produção, aumenta o tempo de trabalho dedica 

do a indústria· doméstica. "Dependência significa, porta~ 

to, diminuição dos salários, mas esta dependência cada 

vez maior surgia 
.... 

estreitamente ligada a separaçao da ter 

ra; esse elemento revela-se então como o dado caracterís-

tico e o momento da instauração de relações sociais capi

talistas nos campos~. ainda mais, nas cidades'•. 26 

A alienação do produtor, sua transforma

ção em trabalhador assalariado, faz com que a dependênci~ 

25 Montoux, P. La révolution industrielle du 18e siecle em 
Salamone Nino, Op. Cit. p. 45. 

26 Salamone, Nino, Op. Cit. p. 49. 
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do salário para sua sobrevivência e da família, 

a procura de bens essenciais. Desta maneira é 

aumente 

ampliado 

o mercado desses bens; o crescimento do mercado por sua 

vez, cr1a novos ramos de trabalho especializado. 

"Mas além da cr1açao de força de traba-

lho livre tratava-se também do crescimento acelerado do 

mercado interno: separação da terra e especialização den

tro dos diversos ramos da produção, em primeiro lugar da 

lã e do algodão, significavam efetivamente para o produ-

tor direto uma dependência não ~ó relativamente às fontes 

de rendimento (salário), mas ainda à datisfação das neces 

sidades individuais e familiares."
27 

O produtor é expropriado duplamente, dos 

meios de produção e dos meios de subsistência. Ao am-

pliar-se a procura por meios de subsistência, cresce o 

mercado e as indústrias, e surgem novos.ramos especialii~ 

dos, uma nova devisão social do trabalho. A base de to

das estas mudanças é a exploração do homem, sua reifica-

çao. 

Tudo is~o implica na ruptura das antigas 

relações sociais, o surgimento de relaç6es sociais capl

talistas precedem a organização manufatureira da produ-

çao. A organização manufatureira de produção é fruto 

de mudanças que ocorrem na estrutura econômica, social e 

política. 

27 salomone, Nino, Op. Cit. p. 51 
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1.2. A Organização Manufatureira da Produção: Gênese das 

Estruturas Administrativas Contemporâneas. 

O sistema de cooperaçao manufatureira ... 
e 

um avanço com relação a cooperação que existia na indús-

tria domiciliar. 

A origem das formas mais desenvolvidas de 

cooperaçao - novas maneira de organizar o trabalho en-

contra-se no sistema de cooperação simples. 

Mui to embora, neste sistema. o capital pr~ 

duza mercadorias em grande esc~la, a divisão do trabalho 

e o uso de máquinas não desempenham um papel fundamental. 

"Na manufatura o trabalho toma, primeira-

mente, a forma de uma cooperação simples. Cada trabalha-

dor 
... . 

realiza a mesma operaçao com a un1ca diferença de 

que a agora trabalha em comum com outros trabalhadores. 1 

"A característica essencial de ambos os 

processos é a unidade que existe entre o trabalhador e 

seu meio de trabalho". 2 

A produÇão manufatureira, no início do c~ 

pitalismo, nao apresentava muita diferença das 

de artesãos do feudalismo. 

1 

2 

Hanecker, Má.rta, 
lismo histórico -

Hanecker, Marta. 

Os concei~os elementais 
Mestre ~ou p. 51. 

Op. Cit. p. 51. 
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. .. . 
"De 1n1c1o, a diferença e puramente quan-

. . " 3 t1tat1va . 

O ponto de par~id~ da produção organizada 

de forma capitalista, estã na "atuação simultânea de graE_ 

de número de trabalhadores no mesmo local". (K. Marx). 

~'A atuação simultânea de grande numero de 

trabalhadores, no mesmo local, ou se quiser, no mesmo cam 

po de atividade, para produzir a mesma espécie de mercado 

ria sob o comando do mesmo capitalista, constitui, histó-

rica e logicamente, o ponto de partida da produção capl

talista".4 

Se de início, as modificações que oco r-

reram foram de caráter quantitativa, que mudanças a orga-

nização manufatureira dá produção provocu nas condições 

materiais do processo de trabálho? 

A primeira grande mudança que ocorreu foi 

a ampliação da escala de produção devido ao surgimento de 

uma nova força produ ti v·a, a força coletiva. Mui tos arte

saos passam a trabalhar juntos e desta forma há um aumen-

to na força produtiva. 

O primeira grande passo para o desenvolvi 

menta das forças produtivas foi dado com a expropriação 

dos trabalhadores diretos dos seus meios de produção, a 

3 Marx, Karl - O Capital, volume 1 - Civilização Brasi-
leira, 6a Edição, p. 370. 
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terra e o tear. A reunião dos produotres diretos num 

só local de trabalho amplia a força de trabalho e a acumu 

lação de capitais; temos agora não uma família reunida em 

um canto de sala, produzindo durante as horas livres 

deixadas pelo trabalho agrÍcola, novos tecelões estão reu 

nidos num galpão, dedicando todo seu tempo as atividades 

industriais. 

"Meios de produção utilizados em comum 

-cedem porçao menor de valor a cada produto isolado, seja 

porque, o valor total que transferem se reparte simulta-

neamente por quantidade maior de produtos, seja porque, 

em comparação com os meios de produção isolados, entram 

no processo de produção, em virtude de sua maior eficácia, 

com valor relativo menor, embora representem valor rela-
. . ,5 tlVO ma10r . 

Há uma economia que decorre inicialmente, 

simplesmente do uso comum dos meios de produção, mesmo 

quando os trabalhadores não se ajudam mutuamente, quando 

o processo de trabalho ainda não é social. 

"Uma parte do instrumental a dos meios 

de trabalho adquire esse caráter social antes que os pro

cessos de trabalho o conquiste". 6 

Mas como afirmamos anteriormente e o tra-

5 Marx, Karl - Op. Cit. p. 373. 
6 Marx. Karl - Op. Cit. p. 374. 
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balho coletivo que vai criar uma força produtiva nova, a 

força coletiva. "Não se trata aqui da elevação de força 

produtiva individual através de cooperação, mas da cria

ção de uma nova força produtiva, a saber a força coleti

va" 7 . 

Como muito bem coloca Fernando C.P. Mot-

.ta: "Convém, entretanto, lembrar que as forças produ ti-

vas nao constituem sinônimo de tecnologia, em sentido re~ 

trito. Forças produtivas significam condiç6es materiais 

de produção, instrumentos de produção e formas de coope

ração". 8 Nos primóridos da produção manufatureira, este 

novo sistema de cooperação decorre simplesmente daamplia

ção da oficina do mestre artesão. 

O uso comum dos meios de produção deve 

ser considerado principalmente sob dois aspectos básicos: 

- O barateiamento da mercadoria e conse-

quentemente a redução do valor da força de trabalho; 

- A alteração na relação entre mais-valia 

e o capital total (capital constante e variável). 

Uma vez que, as diferentes fases do pro

cesso de trabalho podem ser realizadas simultaneamente,há 

uma economia de tempo. A jornada coletiva de trabalho 

aumenta a produtividade e a quantidade de valores de uso, 

7 Marx Karl - Op. Cit. p. 374 
8 Motta, Fernando C. Prestes et al - Introdução à Organi

zação Burocrática - 2~ Edição, Ed. Brasiliense, p. 242. 
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ou seja, o emprego sirnultaneo de muitas jornadas combina 

das, aumenta a quantidade de trabalho. 

"Comparando-se com urna sorna igual de jor-

nadas de trabalhos individuais, isoladas, produz a jorna-

da de trabalho coletiva maiores quantidades de valor de 

uso e reduz por isso o tempo de trabalho necessário para 

a produção de determinado efeito Útil. 9 

Em resumo, aqui está o porque da jornada 

coletiva de trabalho aumentar a produtividade: 

Segundo Karl Marx, "A jornada coletiva tem 

essa maior produtividade ou por ter elevado a potência rn~ 

cânica dos trabalhos, ou por ter ampliado o espaço em que 

atua o trabalho, ou por ter reduzido esse espaço em rela

çao i escala de produção, ou por mobilizar muito traba

lho no momento critico, ou por despertar a emulação en

tre os individuas e animá-los ou por imprimir as tarefas 

semelhantes de muitos o cunho da continuidade e da multi-

formidade, ou por realizar diversas operações ao mesmo 

tempo, ou por poupar os meios de produção em virtude do 

seu uso comum, ou por e~prestar ao trabalho individual o 

caráter de trabalho social". 10 

Finalmente, a origem do aumento da produ-

tividade encontra-se na ampliação da força de trabalho. 

9 Marx, Karl - Op. Cit, p. 378. 
10Marx, Karl- Op. Cit., p.378. 
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Na manufatura, a revolução do modo de produção toma como 

ponto de partida a força de trabalho. B o sist~ma de coo 

peração fabril que toma como ponto de partida a 

ção do meio de trabalho. 

revolu-

A cooperaçao é um princípio antigo, atra-
~ 

ves do sistema de cooperaç~o simples, obras gigantescas 

foram construídas pelos antigos povos asiáticos. Mas, se 

gundo Karl Marx; a cooperação entre estes povos tinha co-

mo base a propriedade comum dos meios de produção, ela 

ganha um conteúdo específico com o modo produção capitali~ 

ta que pressupõe o trabalhador alienado dos meios de pro-

dução. 

" a manufatura que começa mais como 

uma forma de cooperação simples, porém agora submetido 

ao· capitalista - devido a que este é o proprietário dos 

meios de.produção- evolui rapidamente, impulsionado pelo 

desejo de aumentar os lucros do capitalista, no sentido 

11 de formas de cooperação cada vez mais complexas." 

O sistema de cooperaçao manufatureira tem 

uma dupla or1gem. 

A primeira forma de organizar a produção 

consiste em combinar ofícios diferentes; o capitalista 

reune simplesmentes os diferentes artífices no mesmo lo-

cal de trabalho. 

11 Harnecker, Marta - Op. Ci. p. 51 
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Podemos citar como exemplo a produção de 

carruagens, vários artífices diferentes sao combinados: o 

carpinteiro, o estofador, o costureiro, o serralheiro, o 

pintor, o vidraceiro, etc. 

O sistema de produção ainda é baseado na 

cooperaçao simples. As diferentes fases do processo de 

produção são desenvolvidas simultaneamente aumentando-se a 

efici~ncia, eleva-se a quantidade de bens. 

'~t~ ai estamos no domínio de cooperaçao 

simples que encontra, pronto e acabado, seu material cons 

tituído por homens e coisas"12 . 

Mas, paulatinamente os artifices perdem a 

capacidade de exercer seu ofício com plenitude e este sur 

ge como uma atividade especializada. 

Esta especialização tem seu conteúdo his

t6rico pr6prio, os artifices estão reunidos num mesmo lo

cal e alienados dos meios de produção, estão subordinados 

formalmente ao capital. 

O oftcio, como atividade especializada,~! 

sume uma forma mais restrita. 

"O costureiro, o serralheiro, o correeiro 

etc, que se ocupam apenas com a feitura de carruageris,peE_ 

dem pouco a pouco com o costume a capacidade de 

seu antigo .. ofício em toda extensão "13 . 

12Marx, Karl - Op.Cit. P. 387 
13 . 

Marx, Karl - Op.Cit. P. 387 
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Embora nao exista ainda no sistema de coo 

peraçao simples o trabalho parcelado, a combinação de ar

tífices diversos para produção de um determinado bem,cr:ian 

as condições materiais que geram a especialização do tra-

balho na manufatura. 

"No início a manufatura de carruagens era 

uma combinação de ofícios independentes. Progressivamente, 

ela se transforma num sistema que divide a produção de 

carruagens em suas diversas operações especializadas; ca-

da operação se cristaliza em função exclusiva de um traba 

lhador e a sua totalidade ~ executada pela união desses 

b lh d . . .. 14 tra a a ores parc1a1s 

A segunda forma de organizar a produção 

consiste em combinar ofícios semelhantes; o capital reune 

no mesmo local, os artífices que desenvolvem a mesma es-

pec1e de trabalho, e usa os especialistas de forma dife 

rente sendo o trabalho redistribuido. 

"Em vez de o mesmo artífice executar .as 

diferentes operações.de uma sequência, são elas destaca

das uma das outras, iso~adas, justapostas no espaço, cada 

uma delas confiada a um artífice diferente e todas execu

tadas ao mesmo tempo pelos trabalhadores-cooperantes". 15 

Portanto, historicamente a divisão do tra 

balho na- manufatura tem sua origem na decompos'ição do ofí 

14M · c· 387 arx, Karl - Op. 1t. P. 
15Marx,Karl - Op. Cit. P. 388 
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cio, das atividades dos artífices. A subsunção do traba

lho ao capital é formal, o capital para se reproduzir de 

pende ainda de habilidade humana. 

A produção de mercadorias na manufatura, 

tem como base o ofício do artesão, é uma produção que es

tá estreitamente ligada ao conhecimento e habilidade ' do 

trabalhador. 

"O ofício continua sendo a base. Essa es-

treita base técnica exclui realmente a análise científica 

do processo de produção, pois cada processo parcial per

corrido pelo produto tem de ser realizável como trabalho 

• f• • d - 1 16 parc1al pro. 1ss1onal e um artesao 1 
• 

No processo de produção manufatureira, a 

força produtiva é muito maior que a força produtiva dos 

ofícios independentes. Esta vantagem da manufatura decor

re simplesmente da criação da ·força colet.iva de trabalho 

que é fruto de cooperaçao. 

E claro que se a organização manufaturei-

ra nao ampliasse a força produtiva do capital, ele não t~ 

ria existido. Esta disc~ssão não cabe aqui pois, caso cbn 

trário, começaríamos a discutir em cima de hipóteses. 

O trabalhador ao executar repetidamente 

uma mesma atividade, termina aumentando sua destreza e e 

xecutando as tarefas mais rapidamente: esse é o princípio 

16 Marx, Karl - Op. Cit. P. 389 
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básico da manufatura, o seu grande segredo. 

A repetição continua de mesma açao limita 

da e a concentração nela da atenção do trabalhador ensi

nam-no, conforme indica a experiência, a atingir o efeito 

Útil deseja do com um minimo de esforço" . 17 

O homem agora não está somente alienado 

dos meios de produção, encontra-se mutilado. A manufatura 

ao especializar o trabalhadrir, ao levar ao extremo a divi 

são do trabalho dentro da oficina, divide também o homem. 

O trabalho passa a ser desenvolvido agora, 

de uma forma muito mais uniforme e continuo~aumentando a 

produtividade e reprodução do capital. 

A especialização que tem origem na manu~a 

tura,·está muito distante da especialização dos ofícios. 

"A manufatura produz realmente a virtuosi 

dade do trabalho mutilado, ao reproduzir e levar sistema

ticamente ao extremo, dentro da oficina, a especialização 

natural dos oficios que encontra na sociedade". 18 

~ a organização manufatureira da produção 

que vai gerar a especialização de ferramentas e as condi

ç6es materiais necessárias ao surgimento da maquinaria. ~

uma das suas caracteristicas, a especialização de ferramen 

tas. 

17 Marx, Karl Op. Cit. P. 390 -
18 Marx, Karl Op. Cit. P. 390 -
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Segundo K. Marx existem duas formas funda 

mentais de manufatura: a manufatura heterogênea e a erga-

nica. 

A primeira produz artigos parciais e inde 

pendentes, enquanto a segunda produz artigos que percor

rem fases de produção conexas. 

A manufatura orgãnica ao conectar os 6f{ 

cios e aproximar as fases da produção, reduz o tempo de 

trabalho, aumentando a eficiência do sistema .. 

O princípio característico da manufatura ê 

a divisão do trabalho, o fracionamento do oficio ê que 

vai permitir, "de sucessivas no tempo, as diversas opera

ções parciais se transformarem em justapostas no espaço'~9 

Já na manufatura, os movimentos físicos 

dos trabalhadores, o ritmo de trabalho, ê decidido fora 

da produção. Os tiabalhadores não determinam a quantidade 

de mercadorias que devem ser produzidas, nem a intensida-

de do processo de trabalho. 

As mercadorias nao sao produzidas para a 

satisfação de suas necessidades nem das su s famÍlias,eles 

produzem além do necessário para a sua subsistência e a 

subsistência das suas familias. 

O processo de trabalho é um processo de 

19 Marx, Karl - Op. Cit. P. 396 
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valorização do capital, a força de trabalho humana ê a 

Única mercadoria que produz riqueza. 

As organizações capitalistas desenvolvem 

suas estruturas tendo como fundamento a reprodução ampli! 

da do capital. 

"Na produção de mercadorias em geral, re-

vela-se norma coativa e externa de concorrência o princí

pio de só se aplicar na fabricação de uma mercadoria o 

tempo de trabalho socialmente necessário, pois falando su 

perficialmente, cada produtor tem de vender a mercadoria 

ao preço de mercado"~O 

Os trabalhadores sao submetidos a uma lei 

técnica que domina a produção; como o capitalista produz 

para vender no mercado a um preço que proporcione lucro, 

ele só produzirá se o valor da mercadoria for menor =.-ou 

igual ao tempo de trabalho socialmente necessário. 

Uma outra .forma de organizar a produção 

é a combinação de manufaturas diversas. Este tipo de org! 

nização vai dar origem aos departamentos. 

Mas, "apesar das vantagens oferecidas por 

essa combinação de manufaturas, ela nunca adquire, em v·ir 

tude de sua própria base manufatureira, verdadeira unida

de técnica. Esta só surge, quando a manufatura se trans

forma. em indústria mecanizada". 21 

20 Mar.x. Karl Op~ Cit. P. 398 -
21 .Mar.x. Karl Op. Cit. p. 399 -
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S6 a ind~stria mecanizada consegue resol 

ver o problema de unidade técnica, a fábrica apresenta uma 

superioridade técnica sobre as manufaturas combinadas. 

O surgimento da hierarquia de trabalho,na 

manufatura, tem uma base concreta, estreitamente ligada a 

divisão técnica do trabalho. 

'~s diferentes funç6es do trabalhador co-

letivo sao simples ou complexis, inferiores ou superiores, 

e seus 6rgãris, as forças individuais de trabalho, exigem 

diferentes graus de formação, possuindo por isso valores 

diversos". A manufatura desenvolve portanto uma hierar

quia nas forças de trabalho, à qual corresponde uma esca-

d 1 ~ . " 22 la e sa ar1os . 

O homem trabalhador que antes conhecia e 

dominava o processo de trabalho é, pela manufatura e sua 

divisão do trabalho, transformado em um especialista com 

capacidade bastante limitada. ~ o que K.Marx, chama da 

virtuosidade atingida pelo desenvolvimento de uma 

especialidade limitada. 

- . un1ca 

Em função das exigências de cada especia-

lidade, inicialmente surge a hierarquia nas forças de tra 

balho. 

E" ... ao lado da graduação hierárquica, 

surge a classificação dos trabalhadores em hábeis e iná-

22 Marx, Karl - Op.Cit. P. 401 
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b o " 23 e1s . 

Para os trabalhadores inábeis nao há cus 

tos de aprendizagem, estes estão aptos a qualquer instan

te a desenvolverem com virtuosidade, sua função especial~ 

zada; para os hábeis, os custos são baixos em relação aos 

custos necessários à formação de um artesão. 

Tanto para os trabalhadores hábeis como i 

nábeis, declina o valor de força de trabalho, há um aumen 

to de mais-valia, "pois tudo que reduz o tempo de traba

lho necessário para reproduzir a força de trabalho, aume~ 

23 ta o domínio do trabalho excelente", amplia-se a repro-

dução do capital. 

~ a divisão do trabalho que gera o traba

lhador parcelar, o homem dividido. O ponto de partida de 

divisão do trabalho, como foi dito anteriormente, é a ex-

propriação do produtor direto. O trabalhador parcelar nao 

é produto da natureza e sim da sociedade em determinado mo 

menta histórico. 

Embora estejam intimamente relacionadas,a 

divisão manufatureira é. a divisão social do trabalho, e 

xiste uma diferença básica entre elas. O trabalhador i~di 

vidual não produz uma mercadoria, a mercadoria é fruto do 

trabalho cooperativo, do trabalho coletivo. 

23 Marx, K. - Op. Cit. P. 402 
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O que caracteriza a divisão manufatureira 

do trabalho é "Não produzir o trabalhador parcial nenhuma 

mercadoria. Só o produto coletivo dos trabalhadores par

ciais transformam-se em mercadorias". 24 

Enquanto a conexao de divisão social do 

trabalho é realizada via sistema de trocas dos produtos;a 

conexão do trabalho dividido - dentro de manufatura -
... 
e 

realizada através da subsunção formal. O trabalhador é o 

brigado a vender sua força de trabalho ao capital que o 

subordinou; o capital combinado as diferentes forças de 

trabalho, usa um conjunto de trabalhadores parciais, 

transformando a força de trabalho individual em sociil,~o 

letiva. 

O tipo de organização gerada historicame~ 

te pela divisão manufa~ureira do trabalho, só poderia ser 

uma organização estruturada despoticamente. O despotismo 

desta organização só poderá ser superado com a destrúição 

da anarquia na divisão social do trabalho. Este não é uma 

condição suficiente, mas é necessária. 

No modo ·de produção. capitalista e:xiste uma 

anarquia na divisão social do trabalho e um despotismo na 

divisão manufatureira do trabalho. 

"Na sociedade em que rege o modo capitali~ 

24 
Mar~. K. - Op. Cit. P. 402 
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ta de produção, condicionam-se reciprocamente a anarquia 

de divisão social do trabalho e o despotismo . de divisão 

manufatureira do trabalho". 25 

Surge uma indagaçio: como pretender enten 

der a autoridade - dentro da organizaçio - sem procurar en 

tender como se manifesta a autoridade na sociedade? 

Se existe uma anarquia na divisão do tra~ 

balho social que condiciona o despotismo de divisao do 

trabalho interna a organização, como entender o que acon

tece dentro das organizações abstraindo a organizaçio de 

todo contexto ~ocial? 

"Pode-se estabelecer como regra geral: 

Quanto menos intervêm a autoridade na divisão do trabalho 

ria sociedade, tanto mais se desenvolve a divisão no inte 

rior de oficina e tanto mais se subordina a autoridade de 

um s6. Assim, a autoridade na oficina e a autoridade ~na 

sociedade estão, com referência à divisão do trabalho, na 

razão inversa uma da outra". 26 

Encontra-se na origem da divisão do tr~ba 

lho e da especialização, o processo de espoliação dos tr~ 

balhadore·s, a transformação dos seus meios de produção e 

da força de trabalho em capital. O desenvolvimento do co-

nêrcio e a sua internacionalização, esti relacionado com 

6 fenômeno da divisão do trabalho, com o fenômeno organi-

25 Marx, K. - Op. Cit. P. 408 

26 Marx, K. - Op. Cit. P. 409 
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zacional. 

Recorrendo a história, encont~amos na In-

dia, pequenas comunidades onde a terra era de posse comum; 

a agricultura e os ofícios estavam unidos. Os produtos run 
tinham sido transformados em mercadorias e a produção era 

independente da troca, produzia-se para a satisfação das 

necessidades humanas. 

A divisão do trabalho existente nessa so-

ciedade planejada, havia anarquia 
... ... . 

era na o a que e propr1a 

do modo de produção capitalista, era assim, impossível e-.-' 

mergir uma divisão manufatureira do trabalho despótico nos 

moldes do capitalismo. 

"A'maior parte dos produtos ê destinada i_ 

mediatamente ao próprio consumo da comunidade; assim,os 

produtos nao são mercadorias e a própria produção é inde

pendente da divisão do trabalho processada através da 

troca de mercadorias na sociedade indiana em conjunto. SÓ 

d d d f d . ,2 7 :, o exce ente os pro utos se trans orma em merca or1a ... 

"A comunidade em seu conjunto ostenta uma 

divisão planejada do trabalho, mas é impossível surgir dai 

a divisão manufatureira" ... 28 

A divisão manufatureira do trabalho está 

historicamente ligada ao modo de produção capitalista, 

... . d propr.1a. o ·. 1" 29 .cap1ta 1smo. 

27 

28 
Marx, Karl - Op. Cit. P. 409 

Marx, Karl - Op. Cit. P. 410 
29 vide Marx, Karl, Op. Cit. P. 
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O organismo coletivo que trabalha, na co~ 

peraçao fabril, coordenado atravfs de uma burocracia .mo

derna, f uma nova forma de existir o capital. A organiza

ção f uma manifestação do capital. 

"O organismo coletivo que trabalha, na c~ 

operaçao simples ou na manufatura f uma forma de existen

cia do capital". 30 

A divisão do trabalho manufatureiro,trans 

formando o artesão em trabalhador parcial, mutila e repr! 

me o ser humano. O trabalhador parcelar - o homem - é di 

vidido e transformado em uma simples peça que se integra 

ao mecanismo da produção automáticamente. 

As bases de opressão se encontram no modo 

de produção, no sistema de cooperação manufatureiro e sua 

divisão capitalista do trabalho. 

Propor o retorno do sistema de cooperaçao 

fabri~ ao sistema manufatureiro como uma maneira de liber 

tar o homem da opressão e alienação, é desconhecer as ba-

d 
~ 31 ses concretas essa apressao. 

Na divi~ão manufatureira do trabalho, as 

forças intelectuais de produção estão separadas das for

ças materiais de produção. Mas este processo de alienação 

se inicia muito antes com a cooperação simples. Estas for 
32 .. ças. a1.fm .de. e.star.em dissociadas entram em opos1çao. 

30 . . 
. 31Marx, K. - Op. Cit. P. 413 

Marx, K. - Op. Cit. P. 413 
32Marx, K. - Op. Cit. P. 413 e 414 
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Segundo Fernando C.P. e Motta e Luiz C. 

Bresser Pereira: "E, portanto, da destruição de pequena 

produção mercantil e de transformação do trabalho isolado 

em social que nasce o capitalismo. Passa-se, sucessiva-

mente, de cooperação simples para a cooperaçao da manufa-

tura e, desta, para a cooperaçao na indústria". 

Já na cooperaçao da manufatura, o traba

lho intelectual está separado do material. A genese das 

estruturas administrativas, que dela decorre, é, já o re-

sultado do antagonismo entre capital e trabalho. 

"E na manufatura que a coordenação da mao 

-de-obra se impõe e, como ela, se impõe uma função diri-

gente- A manufatura, já, implica em uma hierarquia de 

funções e em uma hierarquia de força de trabalho. Já 

existem, aqui, supervisores, operários especializados e 

- 33 peoes" 

A dissociação entre o trabalho manual e 

intelectual é consolidado pelo sistema de produção manuf~ 

tureira. Este processo, iniciado no sistema de coopera-

ção simples, - com o c~pitalista representando a vontade 

do trabalhador alienado - ê ampliado pela burocracia fa-

bril. O conhecimento científico passa a ser um instrumen 

to do capital, usado contra os trabalhadores, a . - . c1enc1a 

converte-se em força produtiva do capital. 

33 Motta, Fernando C. Prestes - Introdu~ão ã Organização 
Burocrática - Editora Brasiliense, 2- Edição, p. 244. 
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"A ciência e a Última .,.. depois do traba-

lho a mais importante - propriedade social a converter-se 

num auxiliar do capita1. 34 

No século XVIII a manufatura, para o exer 

cício de determinadas operações simples, recrutava in di 

- d - - d" 35 Vl uos melo l lotas. 

A subdivisão do trabalho e a alienação do 

homem, nao é obra da Escola Clássica de Administração, es 

pecialmente da teoria Taylorista. 

O problema de subdivisão do trabalho 

será suparado através da criação de novas teorias que 

contraponham ao Taylorismo. A subdivisão do trabalho 

-na o 

se 

já 

existia no sistema de cooperaçao manufatureira que recru-

tava individuas meio idiotas. 

"Subdividir um homem é executá-lo, se me-

rece a pena de morte; é assassiná-lo se nao a merece. A 

36 subdivisão do trabalho é o assassinato de um povo". 

A manufatura realiza uma especialização 

nos instrumentos de trablho, a o~ganizaçio da 

tem uma estreita base técnica. 

produção 

Mas, esta base técnica possui duas carac-

terísticas relevantes; o trabalho é manual, pr6ximo do 

34 Braverman, H. - Trabalho e Capital Monopolista - Edito 
ra Zahar, p. 138. 

35 Vide Marx, Karl - Op. Cit. p. 414. 
36 Marx, Karl - Op. Cit. p. 416. 
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artesão do modo de produção feudal, e parcelar. 

O trabalho manual requer força, aptidão , 

habilidade, destreza e rapidez; o trabalho patcelar es-

pecializa o operário em uma determinada tarefa. 

A manufatura é constituída de dois ele-

mentos - o trabalhador parcelar e o instrumento de traba

lho - que se conbinam segundo ás necessidades do capital 

e nao dos seres humanos. 

Os trabalhos parcelados sao combinados nu 

ma jornada de trabalho simultanea, o resultado ê um sis-

tema de cooperação que se fundamenta na força de traba-. 
lho coletiva, aumentando a efici~ncia e a escala da pro-

dução. 

A emerg~ncia dos trabalho coletivo va1 

exigir uma estrutura organizacional hierarquica e uma di-

reçao que integre as diferentes especialização. 

Mas a estrutura organizacional e a fun-

çao diretiva nao se encontr~' nas· mãos dos ·produtores dire 

tos, não surge como uma necessidade do trabalho e sim da 

valorização do capital. 

Vejamos o que diz Marx a respeito: 

"Porém se, por seu conteúdo, a direção ca 

pitalista tem dois aspectos, como os tem o próprio pro

cesso de produção por ele dirigido, os quais são, de um 
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ado, um processo social de trabalho para a criação de um 

produto e, de outro lado, um processo de valorização do 

capital, por sua forma a direção capitalista é urna dire

ção despótica. Ao desenvolver~se a cooperação em grande 

escala, este despotismo vai apresentado suas formas pe-

culiares e características; primeiro, tão logo seu capi-

tal alcance um limite mínimo, a partir do qual começa a 

verdadeira produção capitalista, o patrão se exime do tra 

balho manual; depois confia a função de vigiar direta e 

constantemente aos operirios isolados e aos grupos de op~ 

ririas, a urna categoria especial de operários assalaria-

dos. Assim corno os exércitos militares, o exército oper! 

rio, posto sob o comando do próprio capital, reclama toda 

urna série de chefes (diretores, gerentes, empresários) e 

oficiais (inspetores, "forernan", "overllokers", capata-

zes, contramestres), que durante o processo de trabalho 

exercem o comando em nome do c-apital; o labor de alta 

direção e agilância vai-se reduzindo a sua função especf 

fica e exclusiva ... " 

... o capitalista não é tal por ser dirigente 

industrial, mas ao contrário: é dirjgente industrial por 

ser capitalista. O alto comando da industria se converte 

em atributo do capital •.. ".* 

vide:*Marx, Karl - El capital, Livro I, pp. 267-268, In: 
H. Marta ~ Os conceitos elernentais do materialismo 
hist6rico Mestre Jou - 1971 - pp. 52 e 53. 
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A estrutura hierirquica e a função dire

tiva que daí surge, se compromete com a valorização do ca 

pital, Desta forma, o compromisso que a estrutura erga-

nizacional desenvolve historicamente, faz dela um instru-

mente de dominação politica. 

A hierarquica burocr~tica, a estrutura de 

cargos que emerge, passa a ter um conteúdo próprio, con-

teúdo que é dado pelo modo de produção capitalista e pe-

las suas contradições específicas. 

E nesse sentido, que afirmamos no 
. , . 
lnlClO 

desse trabalho que as causas da emergencia de burocracia 

rnanufatureira e depois a fabril, está ligada à sua supe

rioridade técnica e política-eficiência e controle dos tra. 

balhadores - diante os demais sistemas organizacionais. 

A estrutura burocrática desenvolve uma 

hierarquia de autoridade que se apresenta corno derivado 

de necessidade puramente técnica, de competência natural. 

E construindo um sistema de normas racionais legais - cal 

cadas no direito positivo - que define formalmente as re

lações de mando e subordinaçio. ·A estrutura de cargos e 

logicamente as funções, sio definidas de forma precisa e 

exaustiva, ficando formalmente estabelecido os canais de 

comunicações, por onde deverão fluir as ordens. A impes

soalidade apresenta-se como uma das características deste 

tipo de organização. 
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"O caráter impessoal da burocracia é ela 

rarnente definido por Weber quando ele diz que ela obedece 

o princíp1o de administração "sine era ac studio", sem 

Ódio ou pa1xao. A burocracia" é mais plenamente desenvol_ 

vida quando mais se desurnaniza", quanto mais completamen

te alcança as características específicas que sao conside 

radas corno virtudes: a elirninaçao do amor do Ódio e de to 

dos os elementos pessoais. emocionais e irracionais que 
~ 37 escapam ao calculo". 

Mais adiante, dedicamos um capítulo ao es 

tudo da função política de hierarquia nas organizações fa 

bris, onde através .de subordinação real o grau de aliena-

ção do trabalhador aumenta radicalmente. 

Através da melhor cornpreensao das origens 

históricas de burocracia moderna, ficará esclarecido a te 

. se de Victor A. Thornpson em Moderna Organização: "A mais 

sintomática característica da burocrácia moderna é o cres 

cente desequilíbrio entre capacidade e autoridade". 

1.3. O Significado da Organizaçao Manufatureira da Pro

dução. 

Se a nova organizaçào, a cooperaçao rnanu-

fatureira, tem urna base técnica não muito distante da coa 

37 Motta, Fernando C. Prestes et al - Introdução à Organi 
zação Burocrática - Editora Brasiliense - 2~ Edição,p~ 
33 e Weber,Max- Vol. IV, p. 104 e 105 citado em Intro 
dução à Organização Burocrática. 
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peraçao que existia no feudalis~o, que mudanças fundamen 

' tais ocorreram? 

Tentando resumir, vejamos algumas mudan-

ças fundamentais: 

- A alienação do trabalhador dos seus 

meios de produção. O produtor, nos limites das relações 

sociais, tem ainda um certo controle do instrumento de 

trabalho, dominando até certo ponto, o processo de produ-

-çao. 

- O avanço das forças produtivas com o 

surgimento de um corpo coletivo de trabalhadores; os pro

dutores diretos, não estão mais isolados em indústrias do 

miciliares. foram reunidos e cooperam sob o domínio do ca 

pital. 

O controle de produção começa a ser efe-

tuado fora do processo de transformação. 

O capital assume "pela primeira vez: de 

forma manifesta, o caráter definido de força produtiva 

e de relação Sbcial, enquanto no feudalismo funcionava 

quase unicamente como d1nheiro (ou como meio de troca, e~ 

poente da riqueza individual, por exemplo, do entesoura-

t ) " 38 mente, e c . 

38 Salamone, Nino - Causas Sociais da Revolução Indus-
trial, Editora Presença, p. 48. 
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Neste momento de hist6ria de 

do homem - que ~ ao mesmo tempo a hist6ria de 

alienação 

evolução 

dos sistemas organizacionais - ainda não ocorreu a revolu 

çao no interior do processo de trabalho. Mas, leva-se a 

extremos a divisio do trabalho no interior do processo. O 

sistema de máquinas ainda não é utilizado como uma forma 

de ampliar a força produtiva e dominar o trabalhador. Os 

instrumentos de trabalho ainda constituem uma espécie de 

prolongamento do corpo do homem operário. O modo de org~ 

nizar a produção no seu sentido têcnico, não e capita-

lista, a subsunçio do trabalho ao capital é formal. O ar 

tesão das corporaç5es é transformado em um operário par~ 

cial, surge um outro homem~ 

"A subordinação formal significa a prese~ 

ça simultânea de dois elementos contraditórios: uma rela-

ção social de tipo capitalista que todavia, se desenvol-

ve na base de uma organização do trabalho em muitos as

pectos semelhantes à do passado. ~ a contradição que se 

manifesta no período de manufatura". 39 

- O desenvolvimento de uma organização es 

truturada hierarquicamente, é uma decorréncia de uma ne-

cessidade técnico·~ coordenação do trabalho especializado 

e integração das atividades produtivas - e de uma necessi 

dade política para reprimir e dominar os trabalhadores a-

39 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 48. 

- 50 -



lienados. 

Vimos que a passagem da industria domi-

ciliar para a grande industria manufatureira, ·al~m de 

um salto quantitativo, ~ tamb~m um salto qualitativo. 

A desarticulaçao e o fracionamento dos 

ofícios, dá origem ao trabalho especializado sendo ex-

piorado o virtuosismo do operário parcelar - é a origem 

do parcelamento das tarefas. 

Podemos afirmar que "estabelece-se uma re 

laçio ulterior entre o desapossamento dos produtores e a 

divisio manufatureira do trabalho: ~ o primeiro que dan

do lugar, à perda de capacidade de produzir automaticame~ 

te os bens essenciais, como acontecia no campo nos sécu-

los precedentes, provoca aquele crescimento de procura 

que leva à necessidade da segunda; é a alienação das con

dições do próprio ·trabalho''. 40 

"Mas esta separaçao e a posterior subordi 

naçao ao domínio da capital, comporta ainda uma nova rela 

çao com a natureza. Enquanto no mundo campon~s e arte-

sao se tratava de uma rélação direta, na manufatura ele 

manifesta-se como ·relação mediada pelo capital. Este Úl-

timo e, efetivamente, a única força susceptível de 

restabelecer a ligação entre o produtor e o 

objetivo da produção, e, portanto, em Última análi-

40 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 56. 
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se, entre o homem e a natureza. A existência de um tal 

termo médio, que subordina assim os dois elementos, impll 

ca, todavia, que a relação se estrutura na base das exi

gências do próprio capital". 41 

As exigências do capital significa produ-

zir mercadorias (valores de troca) e não a satisfação das 

exigências humanas (valores de uso). 

" ... a manufàtura na sua forma acabada 
.... 
e 

totalmente capitalista, constituindo uma premissa essen

cial para a posterior evolu·çao da· rev-olução industrial"~ 2 

Na manu.fatura, as relaçoes sociais de pr~ 

dução sao capitalistas enquanto as relaç&es técnicas 

há uma unidade entre o operário e o seu instrumento 

-na o 

de 

trabalho pois a produção se apoia numa base técnica an-

terior ao capitalismo. Embora a sua maturidade seja im

perfeit~, ela é uma pré-condição para o progresso técni

co e o desenvolvimento da fábrica. 

Esta "imaturidade" da manufatura se cons-

titui num limite à .produtividade, ele depende ainda da ha 

bilidade humana. 

" ... estes limites apresentam-se imedia-

tamente como limites ao domfnio do capital sobre o proce~ 

so produtivo, ou i sua ulterior expansão. Enquanto o 

41 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 58. 
42 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 58. 
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meio de produção não for, no fundo, mais que um prolonga-

rnento, numa ou outra forma, dos braços do homem, o cresci-

rnento industrial não pode avançar para al~rn daquilo que 

constitui as barreiras físicas à exploração de sua capaci-
43 dade e força". 

As novas relaç5es sociais preconizam 

ernerg~ncia de um novo sistema de cooperaç~o que s6 

possível quando a energia humana nao mais for a força 

triz da produção; a produtividade, a reprodução do 

tal está restingida a limites bem determinados. 

a 

~ 

ser a 

mo-

capi-

Há urna contradição entre as relaç5es so

ciais e a organização·t~cnica da produção; a correspond~n

cia s6 surgirá com a superação desta contradiação. 

O desenvolvimento do comertio, a concor-

r~ncia, a acentuada divisão do trabalho, impulsionam as 

forças sociais no sentido de resolver esta questão. O sis-

terna de máquinas vem assegurar ·a "correspond~ncia" entre 

as forças produtivas e relaç6es sociais de produção e a 

reprodução do novo modo de produção especificamente capita 

lista. 

A fábrica apresenta uma superioridade téc 

nica em relação a manufatura, desenvolvendo urna estrutura 

administrativa e organizacional mais avançada, burocratica 

mente. 

43 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 60. 
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Explica~se assim a ampliação do sistema 

burocr~tico de organização " a necessidade que longo 

sentiu a classe capitalista, na medida em que cresciam 

as empresas, de garantir a disciplina dos trabalhadores. 

Em muitas ocasiões, do ponto de vista estritamente técni-

co, poderia ser duvidoso se seria mais conveniente esta

belecer em sistema hierarquico rígido ou um sistema mais 

democr~tico, em que os trabalhadores pudessem participar 

·das decisões e, se possível, se autogerir ao nível da pr~ 

dução. Entretanto, mesmo·nesses casos a opção burocr~ti-

ca era sempre adotada, na medida em que garantia a disci~ 

plina dos trabalhadores.· Neste quadro a organização bu-

rocr~tica é não apenas um instrumento técnico, ao nível 

do desenvolvimento das forças produtivas, mas tamvém um 

instrumento político de luta de classes a serviço das 

classes dominantes."
44 

Um periódico inglês de 26 de maio de 1866, 

''descobre que o principal defeito na experiência de coop~ 

rativismo de Rochdale é o seguinte: Ela mostrou que as

sociações de trabalhadores podem gerir lojas, fibricas . e 

quase todas as formas ~e ati~idade com sucesso, e melho

rou imediatemente a condição das pessoas; mas, mão dei-

xou nenhum lugar vi~fvel para os capitalistas. Que hor-

45 ror!". 

44 Motta, Fernando C.P. et al - Op. Cit. p. 54. 
45 Marx, Karl, Op. Cit. Livro 1, vol. 1, pp. 380 e 381. 
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SÓ um sistema de cooperação fabril, org~ 

nizado burocraticamente e comprometido com o processo de 

valorização do capital, deixa um lugar para o capitalis

ta, o lugar de dirigente proprietirio. 

1.4. Algumas Conclus6es 

Neste primeiro capítulo, analisamos as 

origens e as características da organização manufatureira 

da produção. 

Através de uma análise histórica, pudemos 

concluir que as origens da organização manufatureira da 

produção·, sua estuturua hier~rquica e respectiva função 

diretiva, estão estreitamente relacionadas ao desenvolvi

mento das forças produtivas, ao surgimento do sistema de 

cooperação manufatureiro, observamos que precederam com

plexas mutações sociais~ Ocorreram mudanças, tanto na 

estrutura econômica como na estrutura de poder, não nos 

detivemos em analisá-las, nem as implicações ideolÓ.gicas des-

tas transformações sociais, o que seria muita 

nossa. 

pretensão 

Concluimos que o desenvolvimento das for

çoas produtivas, ou melhor, que a complexa transformação 

do sistema de cooperação simples e sua passagem ao siste 

ma de cooperação manufatureiro, está relacionado à trans

formação do Modo de Produção Feudal ao Modo de Produção 
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Capitalista; sendo assim, a manufatura surge com a pro-

gressiva destruição do feudalismo, tendo como primeira 

exig~ncia bisica·pAra sua constituição, a expropriação do 

trabalhador dos seus meios de produção. O Modo de Produ 

ção Feudal, tinha como base·econômica a grande proprieda

de fundiiria e a produção ·de valores de uso. A relação 

social de poder fundamental, que caracterizava o feuda

lismo, determinante at~ certo ponto das relaç6es sociais 

de piodução, era a relação entre senhor e servo, realmen

te bastante diversa da relação que vai caracterizar o Mo

do de Produção Capitalista, a relação Capital-Trabalho as 

salariado- No Modo de Produção Capitalista, a troca de 

mercadorias nao ~ fortuita, produz-se para trocar; o va

lor de troca de merçadoria se sobrepõe ao valor de uso, 

o homem ~ transformado em trabalhador alienado dos seus 

meios de produção, sendo tamb~m uma mercadoria, com va

lor-de-uso e valor-de-troca. 

Enquanto no feudalismo, a classe dominan 

te era proprietária, mas ·não possuidora dos meios de pro

dução - a terra e o tear por exemplo - no capitalismo, a 

classe dominante, depois do movimento hist6rico da expro

priação do produtor direto, det~m a propriedade e a posse 

destes meios. 

O trabalho excedente, no feudalismo, era 

imediatamente visível, o que nao ocorre com o capitafismo; 

o excedente esti "oculto" na jornada de trabalho, s6 uma 
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anaiise cientifica poder~ desvend~r este veu. A domina

ção se exercia, fundamentalmente social e politicamente, 

ligitimadó na ideologia e religião. Hoje, na subordina-

ção do trabalho ao capital, os aspectos econ6micos res-

saltam, de inicio puramente formal, com a maquinaria, evo 

lui para subsunção real. 

A força de trabalho - o camponês por exem 

plo - nao era livre, não podia ser comprada facilmente 

no mercado. Agora, ·despojados dos seus meios de subsis

tência, os trabalhadores são assalariados, sendo obriga

dos a venderem à sua força-de-trabalho. 

O processo produtivo passa a ser organi

zado pela classe dominante, que detém um total controle 

sobre a massa de trabalhadores; estes não se rel~cionam 

diretamente com·os meios de produção, são mediatizados 

pelo capital. 

O sistema de cooperaçao manufatureio, pa

ra existir, exigia então, a destruição das relaç6~s so

ciais de produção existentes no feudalismo. O processo 

pelo qual o capitalismo se desenvolveu, não foi objeto 

do nosso estudo. Sabemos que a evoluçio do capitalismo 

e as suas fases de transição, tem sido assurrto que provo

ca muitas controvérsias. 

Mas, assumimos neste primeiro capituloRue 

"nocerne do sistema capitalista, está a separação radical 
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do produtor dos meios de produção". (Marx Karl - Acumula

ção primitiva do capital- Escorpião p. 7). 

e a separação do produtor dos seus meios 

de produção - dentro de um contexto social que sofre mu

danças profundas nas relações· sociais de poder - que val 

permitir a concentração dos instrumentos de trabalho nas 

mãos do capitalista. Este, reune os trabalhadores num 

só local de trabalho para·produzir grandes quantidades 

de mercadorias e atender o mercado em expansao. 

Vimos assim que houve neste processo de 

alienação do trabalho e dominação do capital, todo um mo

vimento histórico, cheio de lutas violentas; exemplifica

mos historicamente com a ação da duquesa de Sutherland. 

Então, achamos que ficou claro para nós, 

que a expropriação do trabalho, como uma condição neces

sária mas não suficiente, do surgimento do capitalismo, 

ao libertar as forças produtivas, dá origem a um novo sis 

tema de produção, um sistema de ·produção mais. complexo 

que o anterior, o sistema de produção manufatureira. 

Para qti~, este novo sistema emergisse na 

Inglaterra, era necessário que a relação de poder senhor

-servo, desaparecesse. Observamos que nos fins do século 

XIV isto aconteceu. 

Tanto o poder real como o poder senhorial, 

tiveram uma participação ativa, no processo de transfor-
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maçao dos antigos servos 1 em trabalhadores livres, em 

mão-de-obra assalariada. O desenvolvimento das manufatu-

ras de la - em Flandres por exemplo - exigindo terras ar~ 

veis, expulsa os camponeses das terras (seu meio de prod~ 

çao), para serem estas ocupadas por rebanhos que vao for 

necer matéria prima para as manufuras. 

Mas as Terras da Igreja e do domínio 
~ 

pu-

blico, também são espoliadas e vendidas a preços bastante 

irrisórios. 

São criados leis que legitiman a concen-

traçio de poder nas nãos·de classe burguesa emergente; 

esta classe luta pela hegemonia. 

As industrias domésticas, especificame~ 

te as de tecido, perdem gradualmente a independencia rel~ 

tiva que possuíam em relação ao comerciante-empresário. 

A figura histórica do comerciante-empres~ 

r1o e sua participação na construção do capitalismo, e 

necessário o surgimento da cooperação manufatureira. No 
I 

entanto, não e a manufatura que vai revolucionar os ins-

trumentos de trabalho .. o segredo da sua produtividade, 

superior a produtividade dos sistemas organizacionais an

teriores, está na jornada de trabalho combinada ·e simul-

tanea, esta jornada desenvolve uma força produtiva nova, 

a força coletiva de trabalho. O processo de trabalho 
~ 

e 

agora social e não individual, os produtores estão reuni-

- 59 -



dos num mesmo local de trabalho e subsurnidos ao capitali~ 

ta que se apropria d~ excedente produzido. 

Inicialmente, a forma rnanufatureira de or 

ganizar o trabalho, nio g qualitativamente muito diferen-

te da forma que existia anteriormente, mas o sentido da 

organização e dós grupbs sociais, 6 hist6ricarnente dife-

rente, as relações sociais de produção apresentam um novo 

conteúdo. 

Cabe aqu1, na conclusão, urna citação que 

deu norte ao desenvolvimento do nosso raciocínio. 

"O·que define a cooperação simples e o 

fato de que o trabalho nao 6 parcelado, não se constitui~ 

do urna divisão de trabalho no sentido que, atualmente, se 

lhe dá". (Motta, Fernanco C. Prestes e Pereira, Luiz Car

los Bresser em Introdução i Organização Burocrática - Bra 

siliense - zª Edição p. 244). · 

Mas, há com manufatura, logo de - .. -
lnlClO, 

um aumento da escala de produção, resultante da amplia-

çao da força de trabalho, que agora ê social. A amplia-

çao da força de trabalh~ e da produçio de mercadorias 

para um mercado em expansão, leva a urna reprodução am

pliada do capital~ a reciproca g verdadeira. Os meios de 

produção, adquirem um caráter social e o seu ·uso comum ba 

rateia a força de trabalho e o seu produto. 

Com tempo, o oficio passa a ser urna ati-
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vidade especializada. Concluindo, podemos afirmar que 

a especialização do trabalho tem sua g&nese, na expropri! 

ção do trabalhador, na sua transformação em força so

cial. 

A manufatura e sua organização, tem basi 

carnente urna dupla oriiern, surge ela da combinação de ofi

cios "diferentes ou da combinação de oficios semelhantes. 

Na combinação de oficios semelhantes, os 

artifices que desenvolvem a mesma esp6cie de trabalho,não 

executam mais toda a sequ&ncia de operaçbes que em conju~ 

to constituem o oficio, este é fragmentado; as operaçoes 

são destacadas, isoladas e justapostas, sendo cada urna 

delas confiada a um artifice diferente. 

Mas, é ainda a manufatura que leva a divi 

sao do trabalho ao extremo, o trabalhador passa a exer

cer atividades que demandam operaç8es repetidas; o homem 

é mutilado e a efici&ncia e produtividade são ampliadas. 

Quanto mais dividido o trabalho, mais re

petitivas ·as operaçbes, menor o grau de exceção, maior a 

efici&ncia, a produtividade e a acumulação de capital. Es 

tas relações não são desenvolvidas sem a necessidade do 

controle politico do trabalhador parcelar; as relações en 

tre os homens são relaç8es de exploração. 

Na p~odução rnanufatureira, a organização 

e coordenação do trabalho, atendem às necessidades do ca-
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pital, que não tem a ver com às necessidades do homem 

trabalhador. Não são os trabalhadores que organizam a 

produção, quando na correlação de forças, existem forças 

favoráveis aos trabalhadores, algumas reivindicações so

bre melhoria das suas condições de vida, podem ser aten

didas. 

O trabalho coletivo e parcelar, tem a sua 

conexao atrav~s do capital que desenvolve urna estrutura 

de poder. Os movimentos físicos dos trabalhadores; sao 

controlados fora do processo de transformação; estes movi 

rnentos são coordenados pelo capitalista que para isso de

senvolve uma estrutura administrativa e hierárquica. 

O processo de trabalho deixa de ser um 

"processo humano", a medida que passa a ser inteiramente 

voltado ã valorização do capital; tendo um duplo sentido, 

um sentid-o t~cnico de produção de mercadoria e um senti

do social; de produção de mais valia. 

"A força de trabalho adquirido pelo capi-

talista produz mais que os meios de subsistencia pelos 

quais foi trocada". 

"O que o capitalista paga pela força de 

trabalho ao comprá-la, isto g, o salário que entrega ao 

trabalhador, constitui o valor de troca dessa força; mas 

o que o capit~lista adquire nessa compr~ não ~ um valor 

de troca, e sim o valor de uso do trabalho". (Júnior,Caio 
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Prado - Esboço dos Fundamentos da Teoria Econ8mica. Edito 

ra- pp. 49 a 62). 

Na estruturaçio ·da organizaçio manufatu

reira, a hierarquizaçio das forças-de-trabalho; em sim

ples ou complexa, em hibeis ou in~beis, tem inicialmente 

uma base t~cnica estreita. Melhor dizendo, o surgimento 

da graduaçio das forças de trabalho, segundo i sua com

plexidade ou nho, por se originar do fracionamento do off 

cio, mant6m at€ certo ponto, uma estreita vinculação com 

a base t~cnica. Com isso, queremos dizer, que a burocra

tização do trabalho na manufatura, ~ um fenõmeno comple

xo, que ao nosso ver, merece ainda muito estudo. 

Bem, no nosso estudo, vimos que a divisão 

social do trabalho e divisão técnica, estio combinadas, 

e quanto mais an~rquica a primeira, mais despótica a se

gunda. A autoridade despótica da manufatura está estrei

tamente relacionada a autoridade que existe na sociedade, 

e no modo de produção capitalista a produção se rege pela 

"economia de mercad9", a produção é anárquica. A produ

ção e a organização do trabalho, sofre alterações com a 

conjuntura econõmica, com os ciclos econBmicos 

vos. 

recessi-

Chegamos a conclusão támbém, que a alien~ 

çao do trabalho e a sua subdivisão, sio condiçoes necessá 

rias ao desenvolvimento das forças produtivas. 
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Com a divisao do trabalho em intelec-

tual e manual, as forças intelectuais não sé se separam 

das manuais, como entram em oposição. Em decorrência, a 

estrutura hierárquica e administrativa, do novo sistema 

de cooperação, ao servir ao processo de valorização de c~ 

pital, assume uma forma despótica. Finalmente concluin

do, o conteudo, o sentido, da organização manufatureira 

da produção, é dado historicamente pela sociedade capita

lista. A estrutura hierirquica burocrática, que no modo 

de produção asiático, servia ao déspota oriental no cum

primento de funções políticas - permitindo que este exer

cesse a monopÓlio do poder político - passa a servir mui

to bem ao despotismo do capital. 

Mas, a base técnica da manufatura por ser 

·ainda de origem feudal, precisa ser destruída. O traba

lho está subordinado formalmente ao capital~ é o sistema 

de cooperação. fabril que vai submete-lo realmente. 

Com o sistema de cooperação fabril, vere

mos uma nova forma de alienação surgir a uma nova estrutu 

ração do trabalho na indústria. 
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2. AS ORIGENS DA ORGANIZAÇÃO 'FABRIL: UMA PERSPECTIVA HIS

T6RIA. 

2.1. A Revoluçio Industrial e o Progr~sso T~cnico 

Ao estudarmos a manufatura, vimos que a 

nova forma de organizar a produção, não se origina de uma 

evolução "natural" da di visão do trabalho. O sistema de 

cooperação simples, não evolui para um sistema mais com-

plexo - o sistema .manufatureiro - como faz supor algu-

mas teorias organizacionais. 

O enfoque sistemico ao abordar as organi~ 

zaçoes, comparando o seu desenvolvimento com a evolução 

natural das espécies, afirma haver uma tendência à espe-

cialização nos organismos, tendência esta que_ explicaria 

a passagem dos sistemas mais simples aos mais complexos. 

Esta abordagem abstrata, pois como vimos 

a manufatura , sendo um sistema mais complexo que a cor-

poração dos oficios, nio emergiu do seio destas corpora-

çoes. 

Não -foi sequer no seio das velhas corpor~ 

çoes que nasceu a manufatura. Foi o negociante que se 

tornou chefe da oficina moderna, e não o antigo 

das comparações. Em quase toda a parte se travou 

acesa entre a manufatura e os ofícios". 1 

1 Marx, K. - Miséria da filosofia - 2~ Edição -
piio, pp. 108 e 109. 
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Como anal~samos anteriormente, a expro-

priação dos produtores diretos, a espoliação de terras da 

Igreja e do domínio pfiblico, a acumulação de capitais, a 

ampliação dos mercados e outras mudanças sociais, prece-

deram a divisão do trabalho manufatureiro. 

Vejamos o que nos diz K. Marx a respeito, 

em Miséria da Filosofia: 

"A acumulação e a concentração de instru-

mentos e de trabalhadores precedeu o desenvolvimento da 

oficina. Uma manufatura era muito mais a reunião de gra~ 

de nfimero de trabalhadores e de muitos oficios num só lu-

gar, numa sala às.ordens de um capital, do que a análise 

das tarefas e a adaptação de um operãrio a uma função mui 

to simples". 2 

A maior qualidade da manufatura com rela-

çao as torporaç6es de oficios, não estava sobremaneira na 

divisão do trabalho e sim a ampliação da escala de produ

çao e na redução dos custos. 3 Não há, nos séculos XVI e 

XVII, um só exemplo histórico da evolução do sistema de 

cooperação manufatureirp a pártir de ofícios isolados . 
. \ 

Mas, é este sistema, que desenvolve con-

diç6es necessários ao surgimento do sistema fabril. 

2 Marx, K. - Op. Cit. p. 109. 

3 Vide Marx, Karl - Cp. Cit. p. 109. 
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Não, podemos afirmar, que a devis~o do 

trabalho na fibrica, 6 uma simples decorr€ncia da natural 

ampliação da divisão do trabalho na manufatura. 

Sem duvidas, ·é a manufatura que prepara a 

fábrica, mas os movimentos operários, as intervenções do 

Estado, reduzindo a jornada de trabalho, etc., v~o in-

fluenciar grandemente as invenções mecãnico e o desenvol-

vimento tecnológico.* 

Conforme os estudos realizados no primei-

ro item, vimos que a "imaturidade" do sistema de coopera-

ção manufatureiro, se constitui numa grande restrição a 

produtividade e a-reprodução ampla do capital. Ela guar-

dava ainda, a unidade entre o homem operário e o instru-

mente de trabalho. 

Nas·palavras de Nino Salamone: 

"Essencialmente, estamos perante um indi-

víduo ainda ligado ao mister, que controla o meio de pr~ 

dução apesar de estar separado dele, e que deste modo de-

termina o curso do ciclo produt·i vo". 

* a partir de 1825, quase todas as novas lnven-
ções resultaram de choques entre o operaria e o indus
trial, que procurava a todo o custo depreciar a espe
cialidade do operá~io. Depois de cada nova greve, por 
pouco importante, surge uma nova máquina". 
(Marx, Karl - Miséria de Filosofia - 2~ Edição - Escor 
pião p. 111). 
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E continuando; 

"Esse controle exerce-se nao só em senti 

do objetivo, pelo que um limite físico i produção f dado 

pela capacidade fisiológica de contribuir com força de 

- . trabalho, mas tamb6m em sentido subjetivo:,.6 o operar1o 

que move o instrumento e move-o segundo a sua vontade, e~ 

hora dentro das condições específicas determinadas 

fato de ser assalariado". 5 

pelo 

Então, o capital, para aumentar a sua pr~ 

dução, precisava superar este limite fisiológico e que-

brar a vontade do trabalhador. ~ a invenção da máquina -

ferramenta que vai realizar esta grande obrad 

A grande industria, com seu sistema de 

máquinas, surge revolucionando os meios de trabalho e sub 

metendo o trabalho vivo ao trabalho morto; a vontade do 

homem é quebrada e a disciplina imposta, atravfs de meios 

mecânicos de controle. As.habilidades humanas sao trans-

feridas para a máquina, passando o homem a ser um 

ples apêndice do instrumento. 

Diz o doutor Ure, que Wyatt, tinha 

sim-

des-

coberto a máquina de fiar muito antes de Arkwright, e que 

não era na invenção que residia a maior dificuldade, mas 

sim na disciplina. Era necessário uma disciplina que sub 

5 Salamone, Nino - Càusas Sociais da Revolução 
trial - Editorial Presença - Copyright 1978 -
fos meus). 
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metesse o homem a. "regularidade imutável de um grande au

tomoto".6 

Nao estamos querendo dizer com isso que a 

miquina, que a tecnologia, vai determinaT as relaç8es so-

ciais e a nova forma de organizar à produção. Mas sabe-

mos que na realidade, o uso da tecnologia va1 influenciar· 

as relaçoes sociais de produção. 

Segundo Nino Salamone: 

"Não é·a màquina a vapor que revoluciona 

a-s relaçoes sociais, ainda que a sua utilização tenha 

obviamente influência nas mesmas, mas são as novas rela-

ções, fruto de uma revolução essencialmente já verifica

da, que determinam o papel específico da máquina a vapor 

em relação ã economia e à sociedade". 

E continuando: 

t, por exemplo P. Bairoch quem observa 

que "a técnica ·foi mais ·um fator· determinado por que de

terminante da situação economica" 7 

A revolução tecnolÓgica vai emergir como a 

Gltima etapa de um process6 histórico secular," ... entre 

os séculos XVII e XIX assiste-~e, a partir de uma série de 

premissas sociais, econ6micas, polÍti~~s e ideológicas, à 

explosão de todas as potencialidades latentes das novas 

6 a Vide: Marx, Karl - Miséria da Filosofia - 2. Ed., Escor 
pião p. 111. 

7 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 18 e 19. 
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forças produtivas". 8 

Sabemos que antes da revolução 

gica, jã se tinha verificado uma revolução nas 

tecnoló-

relações 

sociais e nas relações entre o homem e a natureza. Além 

disso, está já_tinha atingido não apenas a esfera 

nom1ca, mas também a da política e da ideologia". 9 

eco-

O tear para meias, por exemplo, existia 

desde 1598, sem ter revolucionado as práticas produtivas 

e as relações sociais. P. Mantoux, atribui a não difusão 

do tear para meias, a oposição ·operária em face a ameaça 

do desemprego tecnolÓgico. 

Mas, Nimo Solarrione, não concorda: "Em am-

bientes sociais amadurecidos, obstáculos de tal tipo nao 

teriam por certo impedido a difusão maciça de novos méto-

dos. A questão é que as relações de produção tradicio-

nais impediam o seu sucesso: efetivamente, o elevado cus-

to da máquina impedia a sua aquisição por parte de peque-

nos produtores disseminados nos campos e, por outro la-

do, não se desenhava ainda ho horizonte a força do comer~ 

. t - . .d d . . .. 10 cian e~empresario como possui or e cap1ta1s ... 

9 

* 

10 

Salamone, Nino - Op. Cit. p. 31 

Idem, p. 18 

Segundo Nino Salamone, "a revolução nos meios de produ 
ção.~os ~ei<;>s de p~o~ução a~o~teceu gu~ndo na so~i~da::
de Ja existia condiçoes sociais, politicas, econom1cas, 
e ide o 1 Õ g i c as f a v o r á v e i s " . Op . C i. p . 91. 

Salamone, Nino - bp. Ct. p. 104 e 105. 
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Um outro exemplo que podemos menc1onar 

a invenção da máquina de transformar seda em organsim. 

~ 

e 

"A 

sua introdução, empreendidà por John Lambe em 1717, marca 

num certo sentido o início do sistema fabril, mas mecanis 

mos deste tipo existiam na Itália desde os primeiros anos 

do s~culo XVII sem que isso modificasse o caráter tradi-

0 d - d d - " 11 c1onal as relaçbes e pro uçao . 

John Lambe, consegue desenvolver sua fa-

brica e empregar trezentos operários. " ... neste caso, a 

aplicação de uma determinada t~cnica ~ escala, pelo menos 

embrionariamente, industrial se sucedia às transformações 

· - o • - 'o I 12 das relaçoes soc1a1s e explorava as suas consequenc1as 1 

o que nao acontecia com a Itália. 

- , Em resumo, nos poderíamos dizer que so 

com: "A presença de um forte contingente empresarial e a 

desagregação con~omitante da pequena propriedade campone-

sa com a introdução no mercado de trabalho de centenas de 

milhar de assalariados potenciais revelam-se portanto,co~ 

dições necessárias e s~ficientes para que a t~cnica possa 
13 desenvolver plenamente·. o seu papel". 

Portanto, € no interior de uma sociedade 

em mudança, sociedade que destruiu antigas relações de 

poder, que o progresso tfcnico pode ser considerado prbt~ 

11 Salamone, Nino ~p.Cit. 105. - p. 
12 Salamone, Nino Op.Cit. 106. - p. 
13 Salamone, Nino Op. C i t. 107. - p. 
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gonista de novas relações sociais. Assim é que deve ser 

estudado o progresso técnico e is mudanças - que 

reram na organização do trabalho industrial. 

oco r-

"A revolução industrial foi, e nao só na 

Europa Ocidental, sempre precedida por uma revolução polf 

tica e~ de uma maneira ou de outra, por profundas convul-

d . . . - " 14 soes no campo as 1nstltu1çoes . 

"Atribuir uma espécie de primado ao fator 

tecnolÓgico significa, efetivamente, numa medida mais ou 

menos acentuada, abstrair da sociedade que num dado momen-

to, produz e aplica uma tecnologia determinada: significa 

considerar apenas os efeitos da inovação técnica sobre as 

relações entre os homens, encarados, nas modificações que 

sofrem, como uma simples consequência da própria inovação. 

A relação entre força produtiva material e o contexto so

cial em cujo seio ele age é, por assim dizer subvertida:a 

história do homem surge em Última análise, como um produ-

to da história da tecnologia, e os homens não fazem mais 

que reagir a acontecimentos que se desenvolvem fora dos 

seus nfveis de relação e tem origem na mente dos invento-

15 res". 

Em resumo, nós incorreríamos em um grande 

erro de análise, se atribuíssemos i tecnologia, o papel 

14 Salamone, Nino - ,Op. Cit. p. 64. 

15 Salamone, Nino - Op. Cit. p. 16. 
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determinante de hist6ria das relaç5es sociais. 

2.2. O Processo de Trabalho na Fábrica como um Processo 

de Alienação do Homem. 

Vimos assim que a revoluçào socialprecede 

a ''revolução dos instrumentos" de produção. E a manufatu 

ra que prepara o caminho para a fábrica. 

"A própria manufatura, de modo geral, fo!_ 

nece ao sistema de máquinas nos ramos em que este primei-

ro se introduz a base·original da divisão e consequente

mente da organização do processo de produçào". 16 

O sistema automático de produção surge, 

"quando a máquina-ferramenta, ao transformar a matéria-

prima, executa sem ajuda humana todos os movimentos ne-

cessários, precisando apenas da vigilância do homem para 

. ~ 1 ,17 h uma 1ntervençao _eventua ... o ser umano passa a ser 

simplesmente, parte de um conjunto complexo de mecanis-

mos. Este sistema se inicia em alguns ramos industriais 

e termina se propagando. A mecanização da fiação exige 

a da tecelagem etc. 

Podemos afirmar que, na fábrica! o prece~ 

so de trabalho é necessari.amente cooperativo. "O caráter 

cooperativo do processo ·de trabalho torna-s·e uma necessi-

16 Marx, Karl, O capital - Livro 1 - Vol. 1 - Brasiliense, 
434. 

17 Marx, Karl - Op. Cit. pp. 434 e 435. 
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técnica imposta pela natureza do prôprio 

18 

instrumental 

de trabalho". 

A máquina, ao libertar o capital da habi-

lidade humana, incorpora ao processo de produção, novas 

forças de trabalho - mulheres crianças - ampliando assim 

a exploração do trabalho. 

Com o sistema de cooperaçao fabril e a 

consequente racionalização do processo de trabalho, o ca-

pital se independe das habilidades humanas individuais.Há 

uma transferencia das habilidades humanas para a máquina, 

desaparece a estreita base técnica da manufatura, o operi 

rio se encontra radicalmente separado do instrumento de 

trabalho; surge uma nova hierarquia de trabalho. 

E o sistema mec~nico que movimenta a pr~ 

dução e nao o trabalhador, este não opera um ofício fixo, 

é um trabalhador eminentemente parcelar. 

"A especialização de manejar uma ferramen 

ta parcial - na manufatura - se transforma na especiali-

- d . .. . . 1" 19 zaçao e serv1r sempre ·a uma maqu1na parc1a . · Os tra-

balhadores são obrigados a acompanharem o movimento das 

máquinas. 

Segundo K. Marx, o que caracteriza clara-

mente o sistema de cooperaçao fabril é que "o instrumen-

tal de trabalho é que emprega o trabalhador e nao o con-

trário". 

18 Marx, Karl - O capital - vol. 1 - Brasiliense, p. 440. 
19 Marx, Karl - Op. Cit. p. 482~ 
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A fâbrica, ao subordinar o trabalhador 

tecnicamente ao capital, resolve alguns problemas de dis

ciplina operária e juntamente com a solução destes probl~ 

mas - aumentando a produtividade do trabalho - amplia a 

produção da mais valia. 

A subordinação real do trabalhador ao ca

·pital cria urna disciplina hierárquica rígida, semelhante 

a disciplina do exercito. Vejamos: 

"A subordinaç~o técnica do trabalhador ao 
I 

ritmo uniforme do instrumental e a composição pecu~iar 

do organismo de trabalho, formado de.individuos de ambos 

os sexos e das mais diversas idades, criam urna disciplina 

de caserna, que va1 ao extremo no regime integral da fá-

brica. Por isso, desenvolve-se plenamente o trabalho de 

supervisão anteriormente mencionado, divindino-se os tra-

balhadores manuais e supervisores de ·trabalho, em solda

dos rasos e em suboficiais do exercito da indústria". 20 

Está também, na origem do sistema de coo-

peraçao fabril, a necessidade do capital encaminhar urna 

resposta técnica aos limites impostos pela Lei Frabril,ao 

prolongamento da jornada de trabalho. Se a jornada de 

trabalho está sendo restringida pelo governo, como aumen-

tar a escala de produção e os lucros das empresas? 

20 Marx, Karl - Op. Cit. p. 485 (grifes meus) . 

.. ·. 
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Sabemos que em 1847, no Reino Unido, a 

jornada de trabalho, nas f~bricas inglesas de algodão, li 
L 

e linho tinha sido reduz·ida para dez horas. Em 1867, em 

Lancashere, começa a surgir um movimento oper~rio em fa-

vor da jornada de oito horas. 

Parece-nos, não ser difícil ver, que as 

lutas operárias tiveram uma influência muito grande na 

organização das empresas fabris. Os resultados nem sem

pre foram ~avor~veis aos trab~lhadores, juntamente com a 

conquista de uma jornada de trabalho "mais humana", ganh~ 

ram como premio a intensificação do trabalho. Os lucros 

nao poderiam ser afetados! 

Portanto,com as Leis Trabalhistas, o traba-

lho nao foi "humanizado", os conflitos e as tensões, pro-

vocadas por novas artimanhas do capitalismo se ampliaram. 

Preenchendo de uma forma mais densa os "poros da· jornada 

de trabalho'', a intensificaçio··da produção impõe ao homem 

trabalhador, um maior dispendio de energia psito-fisio16-

gica, no mesmo tempo. 

Uma vez.que o nosso prop6~ito ~ estudar 

as organizações concretamente,.a partir de suas. origens 

hist6ricas, temos que encarar a organização fabril e su~ 

estrutura hierárquica., comprometida com o processo de va-

lorização ·do capital; isto implica dizer que o processo 

de produção não se reduz a aspectos t~cnicos, pois a pro-

- 76 -



dução de mais-valia ~ sociil, econ6mica e política ao mes 

mo tempo. 

A miquina 6 ao mesmo tempo, meio de prod~ 

ção e capital constante; é um instrumento do capital - no 

sentido econ6mico - pois amplia a produção de mercadorias 

e barateia a força de trabalho, e ê um instrumento do capi 

tal- no sentido político- sendo usada,contra a luta op~ 

rária e suas conquistas, "o capital nao e uma coisa, mas sim 

uma relação social". 21 

Então, quando falamos que as ci~ncias a

plicadas i produção - que se materializam na máquina 

ferramenta - t~m sido usadas·com o objetivo de subjul-

gar a classe trabalhadora i exploração, não estamos que-

rendo dizer que a tecnologia determina as relações inter-

pessoàis internas i organização. Estamos falando na 
~ 

ma-

quina capital ~onstante, e o que pressupõe ser a 
~ . 

maqu1na 

capital*. (vide N. R.). 

21 Marx, k - Lições sobre o capítulo sexto (inédito) de 
Marx, Claudio Manpleoni - Ed. Ci~ncias Humanas,l98l.p. 
18. 

* "O capital pressupõe: 1) que o trabalho, a "condição subjetiva"da 
produção, esteja separado das condições objetivas da própria produção, 
ou seja, tanto da terra quanto do conjunto de meios de produção e de 
subsistência que constituem o trabalho acumulado, o trabalho passado, 
e, portanto, que exista uma classe que nada possuo além de sua simples 
capacidade laborativa,ou "força-de-trabalho", 2) que essas condições 
objetivas de produção sejam possuidas po.r outra classe,a qual, precisa 
mente por isso, pode comprar ·aquela força-de-trabalho, com a finalid~ 
de de obter - mediante o processo produtivo que assim se torna possí
vel - a conservação e o aumento do valor-de-troca em sua posse. Tão 
somente nessas condições é que os meios de produção e de subsistência 
são capital. E torna-se claro, então, que o capital - trazido i exis
tência por essas condições sociais - implica a inversão da relação na
tural entre trabalho vivo e trabalho acumulado: não se trata ao fato 
de que "o trabalho acumulado serve ao trabalho vivo como meio para u
ma nova produção",mas o fato de que "o trabalho vivo serve de meio ao 
trabalho acumulado para manter e aumentar o seu valor de troca''. 
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Se acreditássemos que a máquina enquanto 

coisa B responsável pela alienação das relações sociais. 

destruir a máquina e voltar a manufatura ou as corpora

ções de ofícios, talvez fosse a solução. Mas se sao as 

relações sociais de produção que definem o papel, da ma-

quina, deveriam elas serem transformadas. 

Deixando esta discussão para um momento 

mais apropriado, vejamos um depoimento prestado a histó-

ria pelo inventor do martelo a vapor: 

"Em seu depoimento perante a "Frades U-

nion Commission", Nasmyth, o inventor do martelo a vapor, 

falando sobre os aperfeiçoamentos de máquinas por ele in

troduzidos, em virtude da greve grande e longa dos traba

lhadores em construção de máquinas em 1851, informa o se-

guinte: 

"A característica marcante de nossos ape_E 

feiçoamentos mecãnicos modernos ~ a introdução de - . maqu1-

nas-ferramenta automáticas. O que qualquer trabalhador 

mecãnico tem de fazer agora, e o que qualquer jovem pode 

fazer, não g trabalhar ~iretamente, mas superintender o 

belo trabalho da máquina. Toda a classe de trabalhadores 

.. . ..... 
dependentes exclusivamente de sua per1c1a esta agora pos-

ta de lado". 

Estamos vendo assim, a miquina-ferramenta, 

incorporando no seu corpo a perícia do homem trabalhador, 

22 a Marx, K. O capital, Livro 1, vol.l, Ed. Brasiliense, 6. 
Edição, p. 500. 
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desqualificando-o e reduzindo-o a mero fator produtivo; a 

mecanização aumenta a separação das condiç8es subjetivas 

- o trabalho - das con_diç8es objetivas da produção. In-

verte-se a relação entre o trabalho e seu instrumento, o 

trabalho vivo serve de instrumento ao trabalho acumulado 

e amplia os lucros dos capitalistas. 

Outros exemplos teríamos do uso da rnáqui-

na ferramenta corno urna forma de disciplinar a classe tra

balhadora sujeitando-a ao capital. (máquina de engomar). 

Diz Ure, a respeito de urna invenção sur-

gida devido a urna greve: 

"A horda dos insatisfeitos que imaginava 

entricheirar-se invencícel atrás de velha divisão do tra-

bslho~ viu-se atacada pelos flancos e teve suas defesas 

destruídas pela moderna tática mecânica. Teve de render-

. d ... 1 "23 se 1ncon 1c1ona mente . 

A propósito das máquinas de estampar teci 

dos e fiação automática, o mesmo pode ser dito. ~ a rnáqui 

na de fiar automática que ''restaura a ordem entre as elas 

ses industriais", submetendo o trabalhador rebelde à ciên 

c1a. 

Apelàndo para os recursos da ciência, os 

"capitalistas se reintegram em seus direitos legítimos, 

23 Marx, Karl - O capital, p. 500. 
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os da cabeça sobre as demais partes do corpo". 24 

E com a fibrica,que surge a luta do tra

balhador contra o pr6prio instrumental do trabalho. Isto 

nao aconteceia com o sistema manufatureiro, os assalaria-

dos não combatiam as ferramentas. "As lutas por salário 

dentro da manufatura pressupunham a manufatura e nao se 

dirigiam a sua existencia". 25 

Mas, não estamos querendo dizer que a bus 

ca da disciplina no trabalho, explica totalmente o gene

se das organizações fabris. 

A fábrica apresenta uma superioridade téc 

nica com relação a manufatura, esta superioridade 

ser colocada historicamente. 

deve 

Não esqueçamos que a manufatura para au

mentar· seus lucros, explorava com maior brutalidade pos

sível os trabalhadores. Mas esta exploração brutal en

contra ·nos trabalhadores limites físicos, a superação des 

ses limites naturais estimulam ã introdução de máquinas. 

Na manufatura, a origem dos aumentos dos lucros · estava 

principalmente, na redução dos salários ou na ampliação 

da jornada de trabalho.; mas estes ·instrumentos administra 

tivos são limitados; a administração não pode reduzir a 

zero os salários dos operários e nem aumentar até o infi-

24 Marx, Karl - O capital, p. 500. 
25 Marx, Karl - O capital, p. 491. 
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nito a jornada de trabal~o. Bem que gostaria! 

t a fábrica que vem solucionar este pro

blema para o capital, garantindo ã sua reprodução sempre 

ampliada. A superioridade técnica da fábrica - frente .... 
a 

manufatura - supera os limites hist6ricos impostos ao ca-

pital. 

O sistema de cooperação fabril ao aumen~ 

tar a escala de produção e expandir o ~ercado para seus 

produtos, amplia os lucros das empresas. Ele responde a~ 

sim a necessidade de expansão do capital, ampliando sua 

produtividade e seus lucros.* 

O nível de produtividade da máquina é me-

dido pela proporção em que substitui a força de trabalho 

humano, é dado pela diferença entre o trabalho que custa 

e o trabalho que economiza**~ 

* o lucro como fim útil e determinante é, pois, o fator 
que precide, nossa sociedade, não s6'a produção, mas tam 
bém a reprodução, não s6 o processo de trabalho e a dis
tribuição dos produtos, mas também a questão de saber a 
dimensão, o alcance e o sentido em que o processo de tra
balho há de renovar-se, uma vez terminado o período ante
rior de trabalho. "A-produção de mercadorias não consti
tui um fim para o produtor capitalista, e sim um meio 
para apropriar-se di mais valia (Lusemburg, Rosa - Acumu
lação do capital, 2- Edicação- Zahar, p.p. 13,14 e 17). 

** "Enqu<gJ.tO o custo de trabalho da máquina e consequen
temente o valor por ele transferido ao produto for menor 
que o valor que o trabalhador adicione ao objetoc de tra
balho economicado em fa~or da mijuina. A produtividade da 
máquina mede-se, por isso, pela proporção em que ela subs 
titui a força de trabalho do homem". (Marx,Karl - O capi-=
tal, p. 445. 
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Como o lucro depende da quantidade produ

zida, a velocidade da máquina, a aceleração do ritmo . de 

trabalho, passa a ser muito importante; essa é uma nova 

maneira de administrar o trabalho e aumentar a taxa de ex 

ploraçao. 

Colocando de uma forma mais clara; a ne

cessidade da aceleração do ritmo de trabalho, se explica 

porque o lucro deriva da diminuição do trabalho empregado 

e não da diminuição do trabalho pago; isto é possível com 

a elevação de produtividade. 

Nada como um exempl~ concreto para escla

recer o que foi dito. Vejamos o que nos diz Emma Roths

child sobre a inauguração da General Motors, em Lordstown 

(ohio): 

"A industria de automõvel atravessa atual 

mente uma crise: diminuição dos lucros, vendas decepcio

nates, capacidades excedentârias. Face a esta situação 

sombria ensaiam-se di versos métodos ·para· aumentar a pro

dutividade os quais, sem exceção, implicam uma intensi

ficação do trabalho". 

"O primeiro essencial da tecnologia de 

Lordstown é a aceleração das cadencias, tal como o apli

cava Henry Ford. Em Lordstown podem desfilar numa cadeia 

de montagem de 100 viaturas por hora, enquanto a caden0ia 
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habitual 8 de 60. Os oper&rios v~em~se perante um novo 

vega de 36 em 36 segundOs, ou seja, uma equipe de 8 horas 

vê desfilar 800 automóveis". 

"Todos os tempos mortos sao eliminados: se cada 

operário de Lordstown acelerar o seu trabalho de meio 

segundo por hora, a G.H. enconomizarã um milhão de dÓla-

res por ano, ou seja 0,05% dos seus lucros anuais deduzi-

d . " 26 os os 1mpostos . 

Segundo Karl Marx: "Dado o raio de açao 

da máquina-ferramenta, isto é, o número de suas ferramen-

tas, ou, tratando-se de força, o tamanho das ferramen-

tas, o volume da produção.dependerâ da velocidade que op~ 

ra ... ". "SÓ com a indústria moderna aprende o homem a fa-

zer o produto de seu trabalho passado, o trabalho já ma-

terializado, operar em grande escala, gratuitamente, como 

se fosse uma força natural". 27 

"A produtividade da maquinaria, conforme 

vimos, está na razão inversa do valor que ela transfere· 

28 ~ ao produto", quanto mais a máquina produz, menor e o 

valor relativo que ela transfere para a mercadoria. Este 

26 Rothscheld, Emma - Capital,ismo, Tecnologia, produtivi
dade e divisão do trabalho na General Motors - In: Di
visão Social do Trabalho, Ci~nciis, Técnica e Modo de 
Produção Capitalista- Porto. Escorpião - pp. 113,117 
e 120. 

27 Marx, Karl - Op~ Cit. p. 442, 443. 
28 Marx, Karl - Op. Cit. o. 460. 
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principio econom1co explica, at6 certo ponto, a necessi

dade que a administração tem em supervisionar de forma 

mais rigida o processo de trabalho. 

Quanto maior a duração da jornada de tra

balho ou mais acelerado o ritmo de produção, mais curto 

6 o periodo em que se reproduz o valor global da miquina 

e mais ripido o retorno sobre o capital investido. Estes, 

entre outros, são meios de se ampliar a escala de produ

ção, permanece constante a parcela de capital investida 

em miquinas e aumenta-se a mais valia. 

Com este aumento da escala de produção~u~ 

ge tamb6m, a necessidade de expandir e controlar os merc~ 

dos. As burocracias modernas respondem eficientemente a 

esta necessidade do capital, elas se especializam, se di

ferenciam, criando novas funções administrativas e_ am

pliando sua estrutura organizacional; os departamentos de 

"Mar},<:eting" se encarregam de desenvolver pesquisas "cien 

tificas" de mercado, e estimular o consumo dos "novos pro 

dutos". Motivar o consumo atrav6s de meios mercadológi

cos, pode ser considerado também, uma forma do capital se 

apropr1ar da força de trabalho. 

Pois "note-se que, por efeito mesmo da 

generalização do regime de troca, o processo de produção 

capitalista 6 circular, isto 6, os diferentes momentos ou 

fases dele se sucedem com o retorno permanente ao ponto 
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'"' de partida. No capitalismo, a produção e consumo, e o 

consumo produção". 

"Na produção capitalista, consome-se di-

retamente a força de trabalho, e indiretamente os meios 

de subsisit~ncia dos fornecedores da força de 

29 que sao os produtores e trabalhadores" 

_trabalho 

"Não é o operãrio quem compra meios de 

subsistência e meios de produção, mas os meios de subsis-

t~ncia compram o operãrio para incorporâ-lo aos meios de 

produção"; os meios de subsist~ncia fazem parte do capi-

1 o h o 1 o.... 1" 30 ta e const1tuem o que c amamos cap1ta var1ave . 

Além de meios mecânicos, existem atual-

mente, meios administrativos que são usados para intensi-

ficar o ritmo de trabalho e a exploração vejamos: 

1) Participação nos lucros: "A pretexto 

de "participação nos lucros", o assalariado é levado a 

trabalhar com mais intensidade, sem aumento corresponden-

te na sua remuneração real, mas na esperança de obeter u-

uma fração do lucro; o assalariado, a pretexto de "parti:_ 

cipar", intensifica suà pr8pria exploração".*(M.Tragtenberg) 

29 Júnior, Caio Prado - "Esboço dos 'Fundamentos de Teoria 
Econ6mica - Editora Brasiliense - São Paulo, 1960, 2~ 
Edição, p. 47. · 

30 Marx, Karl - Liçoes sobre o Capítulo Sexto (inédito)de 
Marx. Clâudio Napoleoni - C.O. Ciências Humanas, p.SS. 

*Vide Marx, Karl -·O capital - pp.464, 465. 
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2) Taylorismo. ''A façanha do capital, no senti 

do de moldar o processo de trabalho às suas determinações, descrita 

por K. Marx, vem a ser a subordinação do trabalho vivo ao trabalho 

morto. A ação do capital se dá pelo lado dos elementos objetivos do 

33 processo de trabalho" . 

Com o taylorismo •;o capital reage de uma forma di 

ferente: ao invés de subordinar o trabalho vivoatravés do trabalho 

morto, pelo lado dos elementos objetivos do processo de trabalho, o 

capital lança-se para dominar o elemento subjetivo em si mesmo". 

O uso dos incentivos monetários, a ''participação 

nos lucros",o Taylorismo,e a priitica de "dinamica de grupo", são ins 

trumentos diretos ou indiretos de dominar o elemento subjetivo do 

processo de trabalho,o capitalismo desenvolve novas formas despóti

cas de controlar o comportamento humano. Mas,para alguns teóricos 

das organizações,o movimento de relaçÕ'es humanas,superou o Tayloris

mo. Não entendem estes que a psicologia social aplicada ã administr~ 

çao,nao passa de uma forma de despolitizar as relações sociais e for 

talecer à burocracia via o "lado humano da empresa". 

A prática de relaçoes humanas, fortalece a domina 

çao burocrática, disfarça a.autoritarismo, dando um tom colorido -a 

exploração, aprodundada a alienação. 

Segundo Harry Braverman: "A no ao popular de 

que o Taylorismo foi "superado" por escolas poste-

riores de pscologia industrial ou de "relações humanas", 

* 

33 

Tragtenberg, Maurício - Administração, Poder e Ideolo
gia. Editora Moraes, p. 84. 

Neto, Benedito ~odrigues Moraes - Trabalhador, Máquina, 
Trabalhador - Maquina: as façanhas do Capital - UFSCar 
1981, p. 7. 
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que ele "fracassou* - por causa do amadorismo de Taylor 

e suas opiniç5es ingenuas sobre a motivacio, humana ou 

porque provocou uma tempestade de oposiçio ao trabalho ou 

devido a que Taylos e vários sucessores· jogavam trabalha-

dores uns contra os outros e ãs vezes gerencias também 

ou que está "fora de moda", porque certas categorias Tay-

loristas, como chefia funcional ou seus esquemas de pre-

mio incentivo, foram descartadas por método mais requint~ 

dos: Tudo isso representa lamentável má interpretaçio de 

verdadeira dinâmica do desenvolvimento de gerencia". 

"Taylor ocupava-se dos fundamentos de or-

·ganizaçio ·dos processos de trabalho· e do controle sobre 
l. 

ele. As escolas posteriores de Hugo Munsterber, Elton 

Mayo e outros, ocupavam-se sobretudo com o ajustamento do 

trabalhador ao processo de produção em curso, na medida 

em que o processo era projetado pelo engenheiro indus-

trial". 

"O Taylorismo domina o mundo da produção; 

os que praticam as "relaçoes humanas" e a "psicologia in

dustrial" sao as turmas de manutenção da maquinaria huma

" 34 na . 

O capitalismo moderno além de usar a mà-

qu1na para subordinar o trabalhador, usa como acabamos 

de ver, outros instrumentos. "A máquina produz 
., 

mais-va- • 

Breverman, Harry - Trabalho e Capital Monopolista - Za 
har, 1971. p. 83 4 84. 
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lia relativa diretamente ao depreciar a força de traba

lho, indiretamente, ao baratear as mercadorias que en

tram na reprodução dessa força ... " "Dada a' iornada de tra

balho, a taxa de mais~valia B determinada pela propor-

çao em que a jornada se reparte em trabalho necessârio e 

trabalho excedente". 35 

Se a maquinaria substitui trabalhadores o 

cupados e a quantidade de mercadorias produzidas se eleva 

- não havendo redução da jornada de trabalho - isto s1gn~ 

fica que os produtores imediatos se tornaram mais produt! 

vos. A relação entre trabalho excedente e necessário se 

modifica, o excedente produzido aumenta, a reprodução do 

capital se amplia e os lucros tamb~m. 

Essa é a racionalidade do capital a quem 

serve a burocracia fabril com seu quadro técnico e admi

nistrativo alienado dos meios de produção. 

Como já dissemos, a história das organiz~ 

çoes modernas é a mesm~ história de alienação do homem. 

O progressso técnico e o desenvolvimento do sistema de 

cooperação fabril, no contexto. de sociedade capitalista, 

desenvolveu uma nova forma de submeter·o.trabalho ao capi_ 

tal, uma nova forma de organizar o trabalho. 

"A subordinação do trabalho ao capital já 

nao é apenas formal, mas real,pois se antes lhe faltavam 

35 Marx, Karl - O capita - Livro 1, Brasiliense, pp~463 e 
464. 
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as condições objetivas para sobreviver fora da relação 

capitalista, agora lhe faltam também as condiçÕ'es subje

tivas, dado que desqualificado para qualquer função que 

- o o ,., ,., o ' ' 36 nao seJa serv1r a maqu1na 

O homem·alêm de perder a consciência de si, 

passa aser propriedade da m~quina, é totalmente alienado. 

"A alienaçao é, antes de tudo, uma forma 

de relação entre os homens e, ao mesmo tempo, entre os ho 

mens e determinados objetos ou coisas que lhes sao exte

riores. Essa forma de relação não ê natural. Ela surge 

em um determinado momento, no processo do desenvolvimento 

histórico das sociedades humanas" .. "Embora esse desen-

volvimento seja criação e exteriorização dele próprio, o 

homem é profundamente afetado pelo processo: aliena-se". 

"Diz-se ainda que o homem está alienado 

-quando deixa de ser seu próprio objeto para se tornar ob-

jeto de outro". 

Este "fenômeno surge·, como foi di to, no 

processo histSrico, a partir do momento em que surge a 

propriedade privada 
.. , 3 7 

t • • • 

"A m~quina.,....;ferramenta é portanto um me-

canismo que, ao lhe ser transmitido n movimento apropri! 

do,.·realiza com suas ferramentas as ·mesmas operaçÕ'es que 

36 Salm, L. Claudio - Escola e trabalho - Editora Brasi-
liense, 1980, p. 71. 

37 ~ Basbaum, Leôneio- Alienação e Humanismo·- S1mbolo 
pp. 17 e 18. 
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eram antes realizadas pelo trabalhador_ com ferramentas s~ 

melha~tes"~ 8 , os movimentos ·dos trabalhadores estao dis-

saciados da própria consciência. 

" ... o melhor operário é o que menos pen-

sa''. B ~onhecida a advertencia do engenheiro Taylor, o 

inventor do trabalho em cadeia aos operários: "O pensameE_ 

to diminui o ritmo dos reflexos; eu vos proibo de pensar; 

- . " 39 outros sao pagos para lSSo 

E assim, "enquanto o trabalho direto qua-

lificado perde espaço na estrutura ocupacional da indús-

tria, cresce, entre a gerência superior e os trabalhado-

res que operam, ·uma zona· cinzenta que tem a seu cargo 

transmitir ordens, supervisionar e controlar as equipes 

de trabalhadores e instruir os operadores, embora a do

sagem dessas funç6es venha se alterando i medida que au-

d 1 b 
... . 40 menta, na gran e empresa, o centro e urocratlco. 

2.3. Conclus6es 

Como pudemos analisar, a manufatura 

nasceu no seio das antígas coorporaç6es de ofícios; 

existência da organizaçào manufatureira pressupoe 

-na o 

a 

traba-

lhadores alienados dos meios de produção sob o domínio do 

38 Marx, Karl - O capit~l - Livro 1, Brasiliense, p. 426. 
39 Basbaum, Leôneio '- Op. Ci t. p. 2 7. 
40 Salm, L. Claúdio - Escola e Trabalho - Brasiliense -pp 

73,74. 

- 90 -
. '"' . ..... 



do capitalista. 

E a organizaçi~ manufatureira que prepa

ra o caminho para o sistema de cooperação fabril, este 

sistema surge impel~d~, pelos pr6prios limites que a ma

nufatura apresentava par~ ·o ·completo domínio do capital. 

Muito embora as relaç8es sociais fossem capitalistas, a 

manufatura ainda dependia muito das habilidades do traba-

lhador. 

A organização manufatureira revolucionou 

a força de trabalho mas não os instrumentos; o 
... 

operar lo 

ainda - dentro dos limites sociais - determinava o curso 

do ciclo-produtivo, impond6 limites objetivos e subjeti

vos ao domínio do capital. 

A produção só podia ser aumentada até o 

limite da capacidade física do trabalhador que movia o 

instrumento segundo sua vontade .. e o.sistemá de coopera-

ção fabril que ao revolucionar os meios de produção, sup~ 

ra estas contradições subordinado tecnicamente também, o 

operirio ao domínio total do capital. 

O trabalhador ao ser expropriado dos meios 

de ptodução e transformafo em assalariado, se submetera 

formalmente ao capital. Agora, ao ser transferida sua ca 

pacidade, suas habilidades para um sistema mecânico, se 

subordina realmente ao capital. Não é a técnica que va1 

determinar as relações sociais, estas já tinham sido 
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transformadas por uma revolução polftica, econ6mica e so-

cial. 

Mas a máquina, ao desqualificar o homem, 

influência as relaçóes sociais, pois a alienação do ho-

mem ~ ampliada, passa a ser econ6mica e t~cnica tamb~m. 

Na organização manufatureira a cooperação era uma exigên-

cia econ6mica, na fábrica passa a ser tamb~m uma 

cia t~cnica. 

. -ex1gen-

Agora a relação sujeito· e objeto foi in

vertida ~ o sistema mecinico que movimenta a produção e 

não o trabalhador, este não decide mais sobre os movimen-

tos do seu corpo, apenas acompanha a máquina. 

A fábrica, ao retirar totalmente do tra-

balhador direto toda necessidade de pensar, ao transferir 

a atividade conceptual para o setor de planejamento,desen-

volve uma estrutura organizacional onde o trabalhador in-

telectual se encontra radicalmente separado do trabalha-

dor manual. 

A hist6ria demonstra que a partir de 1825, 

quase todas as invençoes mecânicas surgiram depois de gr~ 

ves operárias, o que significa dizer que as lutas opera

rias tamb6m contribuíram para o desenvolvimento tecno16g! 

co e o surgimento do sistema de cooperação fabril. 

Os l~mites impostos, a jornada de traba-

lho pela Lei Fabril, estimulou o capital a mecanizar o 
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trabalho como forma de garantir maiores lucros. Vimos 

... . ,... 

que a maqu1na e ao mesmo tempo instrumento de produção 

e capital constante; ser capital, pressupõe que o traba-

lhq esteja separado das suas condiç8es objetivas~ sejam 

possuídas por outra classe. Isto significa dizer que 

quando falamos que a miquina tem sido usada para subju-

gar o trabalho, nao estamos falando na máquina coisa e 

sim na miquina capital constante. Com alguns exemplos 

históricos, pudemos observar a máquina, nas maos da elas-

se dominante, ser usada como um instrumento para subju-

gar a classe trabalhadora e produzir lucros. 

Concluímos que a fábrica ao superar limi 

tes físicos impostos à exploração do homem pelo capital, 

aumenta a produtividade garantindo a reprodução ampliada 

do capital. 

O sistema de cooperaçao fabril, responde 

a uma necessidade de expansao do capital ao aumentar a 

escala de produção. 
... . 

maqu1-Mas, como·a produtividade da 

na está na razão inversa do valor que ela transfere ao 
... 

produto, aumentando as- quantidades produzidas,menor e o 

valor relativo transferido. Este princípio, at~ certo 

ponto, explica a necessidade que tem a administração de 

desenvolver formas mais rígidas de supervisionar o traba-

lho. 

Vimos que com aumento da escala de produ-
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çao, as burocracias fabris criam novos mecanismos de se 

apropriar da força de trabalho. As empresas desenvolvem 

departamentos espeçializados em controle do comportamen

to ·dos cQnsumidores e desta forma se apropriam indireta

mente. dos meios de subsistência dos trabalhadores ao esti 

) 

mular o consumo de "novos-produtos". I 

O capitalismo busca também, outras formas,\ 

nao mecânicas, de intensificar o ritmo de trabalho. A pa~ 

ticipaçio nos lucros ~ u~ exemplo, o assalariado, a pre

texto de "participar" intensifica sua prórpia exploração.· 

Outro exemplo ~o Taylorismo; uma forma de subordinar o 

trabalho vivo atrav~s da dominação do elemento subjetiyo 

em si mesmo. O movimento de relações humanas e a psico

logia social, ao despolitizar as ·relações sociais, aperfei-

çoam o processo de alienaçao do trabalhador. A alienação 

surge junto com a expropriaçao dos trabalhadores e sua 

transformação em mercadoria. O homem não perde só a cons 

ciência de si, passa·também a ser propriedade da máquina 

(capital-constante). Com.a mecanizaçio·dos processos pr~ 

dutivos, o corpo do trabalhador se dissociada "' . propr1a 

consciência, .. os seus m6vimentos ffsicos são determinados 

pelo capital. 

/ 
\ 
\, 

'( 

Em resumo, o sistema de cooperação fa- ~. 

bril tem sua origem·na manufatura. Buscando superar os 

limites impostos pela manufatura, a máquina·possibilita o 

- 94 -

~. 
'-...__,-· 

Q 



desenvolvimento de uma organização tecnicamente capitali~ 

ta, no seio de. uma sociedade onde as relaçoes sociais J a 

eram capitalistas. A burocracia ao controlar o homem via 

meios necânicos, administrativos e psicológicos, se torna 

mais eficiente e se fortalece. 

3. AS ORIGENS DAS ORGANIZAÇOES MODERNA: CR!TICA A PERS

PECTIVA DA. ABO.RDAGElv! SlÇ[tMICA. 

A visão funcionalista não focaliza as or-

ganizações como uma criação da história e da cultura hu-

mana, São tratadas como se derivassem de uma ordem natu-

ral que existe acima da sociedade, superior aos homens. 

Em resumo, as organizaç8es são fetichizadas e com els as 

relações entre seus membros. 

"C.om o passar do tempo, as organizações 

ficaram cada vez mais complexas". 

"Essa tendência foi iniciada com a evolu-

çao dos organismos, da qual o homem é o exemplo mais com
. 1 

plexo". 

"As pesquisas., paleontolÓgicas têm apre

sentado dramãticas indicaç6es de que no desenvolvimento ~ 

volutivo da matéria.-v;iva há um movimento geral e inequív~ 

co à passagem do .simpes para o complexo".· 

1 Kast & Rosennzweig - Organização e administração: um en 
foque siatêmico. Editora Pioneira p. 17. 
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"Tanto a variedade de vida .na terra como 

a complexidade da sua organizaçio refletem e realçam essa 

tendência". "O elemento essencial dessa tendência é a 

especialização". 2 

Como di para observir, a anilise funcio-

nalista das organizaç6es complexas, compara o desenvolvi-
~ 

espe-menta organizacional com a evolução natural das 

cies vivas. A especialidação surge como uma tendência 
. . 

natural e a passagem das estruturas simples p~ra·estrutu-

ras mais complexas não são determinadas pela reprodução 

ampliada do capital, pelo desenvolvimento das forças pro~ 

dutivas e pelas relaç6es sociais. A tendência~ especia

lização não é considerado como uma manifestacao concreta da 

desqualificação do trabalho humano. 

O professor Carlos Osmar Bertero, criti-

cando a abordagem funcionalista das organizações diz que: 

"o sistema social continua sendo visto como análogo ao O!_ 

ganismo vivo, e da mesma forma que o ser vivo diferencia-

-se, e aumenta sua diferenciaçâo e complexidade ao longo 

da escala biol6gica: da ~esma forma sio hierarquizáveis 

numa escala.de complexidade, cabendo ao sistema 

complexidade elevada e a atribuição de abertura". 3 

"Como organismo vivo, se mantém, se 

social 

de-

2 Kast & Rosenzweig·- Op. Cit. p. 17 - grifas do autor. 
3 Bertero, C. Osmar - Influências Sociol6gicas na 

das Organizações - Revista de Administração de 
sas, vol. 15, nov./75. 
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senvolve e se modifica em interação com o meio ambiente, 

o mesmo se passa com o sistema social. E quando se trata 

de analisar os sistemas sociais, lança-se m~os dos me~mos 

procedimentos utilizados nas ciências biolÓgicas, ou se

ja, decompõe-se o todo em partes, em subsistemas". 4 

R.M. Garcia, na busca de uma base para 

uma administração autodeterminada (emancipada),criticando 

um conceito de Harry Levinson escreve: 

"Torna-se óbvia a insuficiência de qual-

quer explicação que assinalasse apenas as relações isomõr 

ficas que passam existir entre uma instituição e um vege-

tal". 

"Qualquer aprendiz, seja de ciências bio-

lÓgicas ou da ciências sociais, sabe que, quando se comp~ 

ram sistemas de diferentes ordens de complexidade, as di-

ferenças existentes, são, de longe, mais importantes que 

as similaridades encontradas. E isto traz a necessidade 

de se desenvolverem m6todos de estudo que sejam adequa-
. . 5 

dos a cada nível de complexidade". 

A abordagem sistêmica não considera a or-

ganização moderna como manifestação concreta da divisão 

do trabalho, há uma "tendência natural" à especialização. 

A especialização simplesmente aconte~e, nada tendo a ver 

com o desenvolvimento das forças produtivas, com o pro-

Bertero, C. Osmar - Op. Cit. p. 
5 Garcia, M.R. R.A.E. Vol. 20 n9 2 Abril/Junho de 1980. 
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gresso t~cnico, com adesqualificaçio do trabalho e as 

leis de acumulaçio de capital. 

A divis~o do trabalho se di no abstrato, 

para o funcionalismo a organização ~ uma categoria abs-

trata. 

Vejamos o que nos tem a dizer Karel Kosik 

no seu livro: "Dialêtica do Concreto" -

"O complexo dos fenómenos que povoam o 

ambiente cotidiano e atmosfera comum da vida humana, que, 

com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram 

na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspe~ 

to independente e natural, co~stitui o mundo da pseudoco~ 

creticidade. A ele pertencem: 

- O mundo dos fenômenos externos, que se 

desenvolvem ã superfície dos processos realmente essen-

ciais: 

- O mundo do trifico e da manipulação, is 

to ~. da praxis fatichizado dos homens; 

- O mundo das representaçoes comuns, que 
-

sao projeç5es dos fenómenos externos na consciência dos 

homens; produto da praxis fetichizada, formas ideol6gi-

cas de seu movimento; 

- O mundo os objetivos fixados, que dão 

a impressão de ser condiç&es naturais e não são imediata-
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mente reconheciceis como resultados da ~tividade social 

dos homens". 

"O mundo fenomenico, porém, não é algo 

independente ~ absoluto: os ·fenômenos se transformam em 

mundo fenomênico na relaçao com a essência. o fenomeno 

não é radicalmente diferente da essência, e a essência 

- ~ nao e uma realidade pertencente a uma ordem diversa do fe 
~ 

nomeno. Se assim fosse efetivamente, o fenômeno não se 

ligaria à essência através de uma relação intima, não po

deria manifestá-la e ao mesmo tempo escondê-la; à sua re-

lação seria reciprocamente externa e indiferente. Captar 

o fenômeno de determinada coisa significa indagar e des-

crever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, 

e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fe-

nomeno é atingir a essência. Sem o fenõmeno, sem a sua 

manifestação e revelação ~ essência seria inatingível. No 

mundo da pseudoconcreticidade o aspecto fenômenico co i-

sa, em que a coisa se manifesta e se esconde, é considera 

do como essência mesma, e a diferença entre o fenómeno e 
~ o • 6 

essenc1a desaparece". 

No estudo das organizações complexas, 

para a abordagem sistêmica; fenõmenos organizacionais tais 

como, trabalho rotineiro, normatizado/,programado e aliena 

do, passam a existir independentemente dos homens. Quando 

6 Kosik, Karel - Dialética do Concreto - Editora Paz e 
Terra. p. 12 (grifos meus). 
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conflitos emergem dentro das organizações, sao estes con 

flitos tratados como disfunções burocráticas, existe uma 

organização informal que está em constante desacordo . com a 

organização formal (estrutura formal), com o que foi pre-

visto pelas normas e regulamentos. Quando não, é um caso 

de liderança não eficaz. A solução poderá ser encaminhada 

talvez, através de procedimento organicos aplicados a uma 

situação orgânica. 

"De modo geral, as distorçoes funcionais 

sao vistas como "a imposição não apropriada de procedime~ 

tos mecânicos e uma situação que requer procedimentos or

gânicos, ou vice-versa". 7 

O cotidiano das organizações e suas man1-

festações devem ser entendidos como momento do todo,pois, 

sao fenômenos sociais. 

"Um fenômenro social é um fato histórico 

na medida em que é examinado como momento de um determina 

do todo; desemnenha portanto, uma função dupla, a 
... o 

UnlCa 

capaz de dele fazer afetivamente um fato histórico: de um 

lado, definir_a si mesmo, e de outro, definir o todo; ser 

ao mesmo tempo produtor e produto; ser revelador e ao mes 

mo tempo determinado;ser revelador e ao mesmo tempo deci 

frar a si mesmo; conquistar o próprio significado autE~ti 
; 8 

co e ao mesmo tempo conferir um sentido a algo ma1s". 

7 Burns, Tom and Stalker em Motta,Fernando C.Prestes-EASP 
- FGV- ADM-L-490 (A-1158). 

8 Karel Kosik - Op. Cit. o. 40. 
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A organização complexa, como fato histó

rico, ~ ao mesmo tempo, produtora da divisio do trabalho 

e produto dessa mesma divisão do trabalho. 

Em resumo, para a abordagem sistEmica, a 

organização nao e considerada um fato histórico; eles se 

desenvolvem e se· modificam em constante interação com o 

meio ambiente, ·assumindo um aspecto independente da soei~ 

dade caracterizando o que Karel Kosik denomina de "mundo 

da pseudoconcretricidade". 

A organização passa a pertencer ao "mundo 

dos fen6menos externos que se desenvolvem a superf{cie dos 

processos realmente essenciais'', assim como as c~lulas· se 

desenvolvem e crescem em interação com seu ambiente na

tural o mesmo ocorre com as empresas; os seres humanos 

são menos expectadores. 

Analisamos o pensamento de Fremont E.Kast 

e James e Rosenzweig a respeito da cooperação nas empre

sas. 

Para estes teõricos explica-se a coopera

ção atrav~s do comportamento do homem. Para eles, o ho

mem ~ um ser social o que significa dizer que os seres 

humanos tendem "naturalmente" a estabelecer relações coo

perativas e interdependes. O comportamento humano se 

orienta para métas, entender os objetivos básicos do ho

mem na sociedade, permitirá a compreensão do seu compor-
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tamento. O ser humano, segundo estes estudiosos tem 

sido apresentado historicamente - como agressivo coopera-

dor. Mas eles não são agressivos nem cooperadores, pois 

a realidade está no meio do caminhO", pois ao ·tratar da 

gênese do ser humano, por exemplo, Robert Ardrey salienta 

"o desenvolvimento de um código dualista de comportamen-

to - amizafe para com o parce1ro social e hostilidade em 

relação ao vizinho terrotorial" 9 

Assim como o homem, as empresas apresentam 

um comportamento dualista, elas competem entre si, dentro 

de .llm ramo, mas se unem e cooperam para competirem com 

outros ramos, com os ~indicatos ou governos, está ~ uma 

tendência ... 

Bem, nao discordamos da afirmação feita 

pelos autores de que o homem~ um ser social, achamos que 

ninguem tem dúvidas à respeito. Mas o homem como ser so-

cial existe historicamente, e sendo ele trabalhador assa-

lariado, alienado dos meios de produção, ~mercadoria tam 

bém. 

Segundo Leôncio ·· Basbaum, " ... · no capi ta-

lismo - no auge do processo de produção de mercadorias -

pelo qual o próprio homem é transformado em mercadÓria, 

é que a alienação assume um caráter mais agudo, por as

sim dizer, mais agressivo.-. g precisamente no capitali! 

Kast e Fremont e Rosenzwing E James - Organização e Ad
ministração um enfoque sistêmico: 19 volume, Pioneira -
1976, p. 4. 
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mo que o homem é obrigado a trabalhar para sobreviver. Es 

se processo de alienação se realiza por dois modos: em 

primeiro lugar assume uma forma aparentemente ativa: o 

homem tem de trabalhar. O trabalho é assim a principal 

e fundamental forma de alienação. O homem se aliena. Em 

segundo lugar ele assume uma forma passiva: ele o homem. 

é educado para aceitar o tribalho como forma natural da 

exist~nci~ social e não como uma forma alienante hist6ri

circunstancia:l: o homem é alienado". 10 ca, 

O que é trabalho? é uma atividade humana 

que produz valor de troca para outro, para o proprietário 

dos meios de produção. 

"Num estágio da civilização e do desenvol 

vimento tecnol6gico em que a produtividade do trabalho su 

pera aquilo que o trabalhador necessita para se manter,e~ 

tágio este ultrapassado já há muito pela humanidade, a C! 

pacidade produtiva dos trabalhadores, aquilo que eles pr~ 

.- d . d b . ,... . " 11 duzem vai alem os seus me1os e su s1stenc1a . O ca-

pitalista paga o.trabalho pelo valor de troca· e obtém de

le um produto de valor maior- obtém.o valor de uso. 

Para o enfoque sist€mico esta contradição 

não existe e portanto não deve ser considerada no estudo 

do comportamento do homem enquanto trabalhador alienado, 

10 Basbaum, Leôncio - Alienação e humanismo, Símbolo, pp. 
18 e 19. 

11 Junior, Caio Prado - Esboço dos Fundamentos de Teoria 
Economica, Editora Brasiliense, p. 63. 

- 103 -



submetido a um sistema de cooperaça:o que tem como objeti

vo primordial a produção de mais valia. A produção capl 

talista.não. decorre de condiç6es dadas pela natureza coo 

petitiva do homem, decorre de umi condição eminentemente 

social, a produção deve proporcionar lucros. 

Os homens trabalhadores estão juntos, coo

peram durante o processo de produção na fábrica. Mas nes 

sa fábrica, a introdução da máquina (capital-constante) 

subverte totalmente a relação do homem com o instrumento 

de produção. E a máquina que emprega o homem e não o 

contrário; o setor intelectual da empresa concebe o que 

deve ser produzido, determina os instrumentos de controle 

a serem adotados, e os movimentos físicos a serem desen

volvidos o trabalho, "condição subjetiva" da produção es

tá totalmente separado das "condições objetivas". 

Segundo K. Marx, o trabalho é a realiza-

çao do homem a sua "essencia", "por isso, se- como ocor 

re no caso do capital - o trabalho tem com o trabalho acu 

rnulado, com a coisa, urna relação invertida, já que é doml 

nado por ela, é seu instrumento, então também a relação 

entre o homem e o seu trabalho é invertida: 6 homem alie

nado de sua essencia, nao é mais sujeito do qual o traba

lho constitui o predicado·essencial, mis, ao contrário, é 

o trabalho que foi elevado a substincia independente;e os 

homens, em relação a ele, não são mais que simples veícu

los de reaiização, simples suportes materiais de sua ex-
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.Plicitação. O trabalho, convertido assim numa hipóstase, 

~ trabalho abstrato, ou seja, trabalho separado dos su-

jeitos, os quais, precisamente em ·conseque~ncia dessa se-

paraçao deixam de ser sujeitos e se tornam simples apêndi 

ces do que, se as coisas se processassem de outro modo, 

12 seria um atributo deles". . 

A alienação ê então, a perda de consciên 

ela de si, em virtude de urna situação histórica, correre-

ta. O homem~ alienado do trabalho, sua essência, pois o 

trabalho foi transformado em trabalho abstrato, separado 

dos suje i tos. O sistema de cooperação ao desenvolver meios 

rnecãnicos de produzir, cria as condiç&es materiais neces

sárias à subordinação real, a subsunção do trabalho vivo 

ao trabalho acumulado. 

Podemos concluir dizendo, que as rela-

çoes entre os seres humanos, na sociedade capitalista,não 

ocorrem conforme a teoria das organizações entende. As 

relações humanas não são simples relaçoes ente os homens 

·onde os objetivos manifestos ou não, conscientes ou in-

conscientes, explicariam o seu comportamento. As rela-

ções entre os seres humanos, entre trabalhadores e pro

prietirios dos meios de produção, são ·relaç&es de troca. 

O homem-trabalhador alienado, ~ reduzido a simples força 

-de-trabalho a uma mercadoria que produz valores de troca. 

12 N. Cláudio - Lições sobre o capítulo sexto (in~dito) de 
Marx. Editora Ciências Humanas, 1981, o. 20 (grifos meus) 
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Desconsiderar estes aspectos das relações sociais é -na o 

tratar de relações sociais concretis, situadas histori-

camente. Desconsiderar estes aspectos é tratar do "mundo 

da pseudo-concreticidade". 

Vejamos o que Kast e Rosenzweig, colocam 

mais adiante, comopremissas necessirias a construção do 

modelo que permitiri, explicar as organizações de uma for 

ma científica:· 

A tendEncia a organizar ou a colaborar em 

relacionamentos interdependentes é inerente à natureza 

humana. As organizações sao: 

1) orientadas para uma meta; existem pes-

soas com finalidades: 

2) sistemas psicossociais; as pessoas tra 

balham em grupo; 

3) sistemas tecnológicas; as pessoas usam 

conhecimentos e técnias; 

4) uma unificação de atividades estrutu

radas, pessoas trabalhando junto. 

Mas, embora a organização implique em uni 

ficar e coordenar as atividades de pessoas, certo grau 

de conflito é inevitãvel. Os conflitos que conduzem 

a origanização a um desempenho eficiente, são considera

dos funcionais, e os que leva a ineficiência, disfuncio-
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nais. 

Se estamos diante de conflitos disfuncio

nais, devemos nos preocupar. b tarefa da administração 

unir os diversos elementos em um esforço comum. Adminis

tração inclui a coordenação de recuros humanos e mate

riais visando atingir o objetivo. Qua~ro elementos b~~i

cos podem ser indentificados: 

1) voltados para objetivos; 

2) através de pessoas; 

3) através de técnicas; 

4) em uma organização. 

A administração "é um processo de planej~ 

menta, organização e controle; constitui a principal for

ça, a coordenar as atividades dos subsistemas e a relacio 

n~-las com meio ambiente": 

Não discordamos também dos autores quan

do dizem que as organização se orientam para uma meta,que 

as pessoas trabalham em conjunto, usando conhecimentos e 

técnicas; são um tanto. 6bvias estas afirmaç6es, 

Mas,€ importante ressaltar que a organiz~ 

çao fabril - objeto do nos·so estudo - est~ situada numa 

sociedade capitalista que se orienta pelo lucro; os mem

bros dessa organização, em sua maioria, são trabalhadores 

alienados das condiç5es materias de produção, mediados p~ 
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lo capital. A ciência, os conhecimentos tecnológicos, se 

materializam nas m~quinas (capital constante) e subordi

nam o homem à exploração. 

Os conflitos organizacionais, sao também, 

conflitos entre trabalhadores oprimidos e seus opressores, 

tendo sua genese na alienação do homem da sua essencia -

o trabalho - não podendo simplesmente serem reduzidos a 

conflitos pessoais derivados da própria "natureza humana" 

ou de um código dualista de comportamento". 

A administração, é realmente um processo 

de planejamento, organização é controle e se constitui na 

principal força de coordenação. Mas administração é tam

bém um processo político, um processo de dominação do ho

mem, de submissão do trabalhador alienado aos interesses 

privados do capital, o lucro. Na organização fabril, as 

pessoas sao administradas por uma força exterior a elas 

mesmas que as dirigem para objetivos não coletivo. As or

ganizações segundo Kast e Rosenzweig por obra Talvez de 

alguma magia, vão se tornando mais diferenciadàs, mais co~ 

plexas, em resposta a uma necessidade de adaptação ao seu 

ambiente externo é uma evolução e adaptação "ecolÓgica". 

"A maior parte das mudanças se traduzem em 

avanços rumo a uma diferenciação mais acentuada, à alte

ração dos âcidos nucleÍcos, que passam a produzir formas mais 

especializadas. A partir do momento em que existem un1-
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dades capazes de produzir rBplicas de si pr6prias, hi 

a possibilidade de iniciar-se uma evolução para unidades 

cada vez mais com plexas. E a melhor adaptação 
~ 

as 

çoes externas quase sempre conduz a unidades ainda 

13 complexas". 

condi 

mais 

Realmente, Kast e Rosezweig mais uma vez 

tem razao, as mudanças que ocorrem na sociedade "podem 

ser traduzidas" em avanços rumo a divisão do trabalho, a 

diferenciação. Mas; como analisamos anteriormente - as 

mudanças que ocorreram com as organizações, do sistema 

de cooperação simples ao sistema de cooperação fabril,não 

é análoga - as alterações dos ácidos nucleícos que pas-

sam a produzir ma1or quantidade de proteínas. Ao surgi-
o 

menta da organização manufatureira precederam mudanças de 

ordem política, econômico e social. A manufatura nao evo 

luiu das coorporações de ofícios, nem as fábricas surgi

ram "naturalmente" das manufaturas. Estas Últimas prepa-

raram o terremo para o,surgimento das fábricas; mas a me-

canização do trabalho foi uma resposta técnica do capi-

tal, a limites impostos pela organização manufatureira,ao 

controle político e a acumulação ·do capital. O processo 

de trabalho não é um processo de produção de proteínas na 

alterações dos ácidos nucl~íc6s, o processo de trabalho é 

um processo de valorização do capital: A organização fa-

13 Kast C. Fremont e Rosenzweig C. James - Op. Cit. p. 17 
(grifas meus). 
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bril se diferencia, criando departamentos de controle de 

consumidores, de controle de tempo dos trabalhadores ou 

de motivação humana, etc,, com o objetivo de se apropriar, 

direta ou indiretamente, da força d~ t~abalho. 

O processo de produção de mercadorias tem 

além do seu aspecto genérico, de apropriação dos elemen-

tos naturais ãs necessidades humanas, um aspecto específi 

co de geração de mais-valia. A organização da produção 

de mercadorias tem como função atender aos aspectos gene-

rico e específico do processo de transformação, vejamos, 

mais uma vez, o que nos diz K. Marx·a respeito: 

" o processo produtivo é processo de 

valorização, ou seja, é um processo cuja finalidade nao 

é a produção de objetos que satisfaçam necessidades, mas 

é ~produção de valores e, mais especifi~amente, é produ-

çao de mais- valia". Marx diz que -hâ unidade imediata en-

tre o processo de trabalho e processo de valorização~ e 

isso no sentido de que não se trata de dois processos di 

versos, mas de dois aspectos de um Único processo, visto 

uma vez em sua determinação natural, e outra vez em sua 

determinação social; uma vez no que tem de genérico, ou 

comum ao processo de produção em geral, independente de 

forma de sociedade, e outra vez no que tem de específico, 

. - d h. . t d . d " 14 1sto e, e _1sto.r1.camen eterm1na o . 

14 Napole?ni, Claudio - Op. Cit. p. 27. 
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Segundo Mario Nazareno: "A teoria dos 

sistemas ê nada mais que uma ~deologia qúe visa, sobretu-

do, manter a alienação e a desiguladade provocada pela 

divisão do trabalho, sob o pretexto de unificar ... 

"A abordagem sistêmica, portanto, re-

presentaria o refinamento máximo da teoria das organiza

çoes em seu aspecto coercico, na manuteção da divisão de 

trabalho mais adequada aos interesses da oligarquia polí-

. ~ . .,15 
t1co-econom1ca. 

3.1. Algumas Conclusões 

Segundo as críticas realizadas por Carlos 

Osmar Bertero e R.M. Garcia, ã abordagem sistêmica das 

organizações, se faz nec~ssário o desenvolvimento de ou-

tros método que sejam mais adequados ao estudo das orga

nizações. Ambos p~squisadores, ap6s criticarem o enfoque 

sistêmico, apresentaram propostas, por n6s não discutidas 

neste trabalho. 

Segundo R. M. ·Garcia, "quando se comparam 

sistemas de diferentes· ordens de complexidade, as diferen 

ças existentes, sao, de longe mais importantes que as si-

milaridades". 

Ao analisarmos o sistema manufatureiro e 

o sistema de coopera§ãO fabril, pudemos verificar realme~ 

1 
Souza, Mário Nazareno Faria - Burocracia e Desenvolvi-~ 
mento - Tese de Mestrado -defendida na ESASO-FGV-1977. 
pp. 7 8 e 7 9. 
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te que, a analogia que pode ser feita entre estes siste

mas e o ser humano por exemplo, nao ajuda a compreender a 

origem da cooperaçao nas empresas fabris, diria que muito 

pelo contrário, a analogia encobre com um "veu de fumaça" 

a realidade concreta. 

Para Fremont E. Kast e. James E. Rosenzweig, 

a cooperaçao entre os homens obedece a uma tendência "na 

tural. Os seres humanos, assim como as empresas, apre

sentam um comportamento dualista, são agressivos e coope

rados. 

As organizações sao compostoas de pessoas 

que possuem metas pr6prias ·e que trabalham juntas usando 

conhecimentos e técnicas. Cabe à administração coordenar 

e unificar as atividades de cada subsistema e 

nâ-las com o meio ambiente. 

relacio-

A complexidade das organizações é expli

cada·pela tendência "natural" que têm os organismos em 

se tornarem mais diferenciad6s,é a diferenciação que ga

rante a evolução e a adaptação dos organismos ao me1o ex

terno. 

A abordagem s~stêmica se contrap&e total

mente a abordagem histórica das origens de sistema manufa

tureiro e fabril. A cooperaçao na manufatura e na fâbri

·ca tem sua origem no processo histórico da alienaçao do 

homem. O homem é obrigado a cooperar, a desenvolver um 

trabalho coletivo por ser alienado dos meios de produção; 

a cooperação no sistema fabril é fruto da 
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formal e real do trabalho ao capital. 

A administração, significa dirigir e coor 

denar os esforças dos trabaladores para metas que nao sao 

coletivas, significa comprmete-los com a pr6rpia explora-

-çao. 

Na visão sistêmica, a organização fabril 

6 autocontida, ''6 uma totalidade acabada e fechada em si 

mesmo". O sentido da organização e da divisão do traba-

lho encontra-se nela mesma. 
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CAPÍTULO II 

A HIERÃRQUIA NA FABRICA 

1. A HIERÃRQUIA NA FÁBRICA COMO INSTRUMENTO nE DOMINAÇÃO 

POL!TICA (como salvar a hierárquia de autoridade) 

De um modo geral, os teóricos das organi

zaçoes, definem a hierárquia em termos de níveis de auto-

ridade e responsabilidade, apontando sua or1gem no crescl 

menta das organizações. Definem como função básica da hie 

rárquia, a integração do planejamento, da direção e do 

controle. 

Vejamos algumas definições representati

vas de várias escolas de administração: Luciano Ronchi: 

" A organização pode ser vista como o conjunto das rela-

ções estruturais, por meio das quais se realiza a coorde-

naçao na empresa. Essas relações são, sobretudo, defini-

das em termos de autoridade e de responsabilidade, isto 

é, em termos de poderes conferidos pelo chefe da empresa 

para a direção da obra de outros em termos de responsabi-

lidade que se contrapõe a tal delegação para a correta 

execução da tarefa atribuída. As linhas de autoridade e 

de responsabilidade constituem as principais ligações de 
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uma organização, e segundo a sua distribuição toma forma 

um tipo ou outro de estrutura organizativa. Com o aumento 

das dimensões de empresa e com a complexidade das rela-

ções internas, definiram-se novos e mais complexos tipos 

de estrutura"1 : 

William H. Newman et al: 

" O crescimento leva invariavelmente a uma hierárquia ad-

ministrativa. Quando uma firma se torna maior, sao neces-

sários diversos níveis de administradores para assegurar 

que planejamento, direção e controle estejam integrados. 

A autoridade administrativa consiste em certos· direitos 

ou permissões ... Estes direitos estão consolidados em uma 

empresa pela lei e pelo costume, e são baseados na aprov~ 

ção moral da sociedade. Eles se originam parcialmente de 

conceituação do direito de propriedade, privada, parcial

mente do reconhecimento da autoridade no Estado político 

e particularmente do hábito humano, há muito estabeleci

do, de encarar a liderança hierárquica em empreendimentos 

cooperativos" 2 

Burt K. Scanlar: 

"A organização cresce em direção à base à medida que as 

atividades são desmembradas seguindo as três linhas bási

cas. Este crescimento vertical continuará enquanto a car-

ga de trabalho continuar aumentando. Um segundo fenômeno 

~ que está sendo estabele~ida uma cadeia escalar de coman 

1 Ronchi, Luciano - Organização, M~todos e Mecanização,6~ 
Edição, Atlas 

2 Newman, W. et al - Administração Avançada, Atlas. 
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do ou uma hierarquia de relações formais. A linha de auto 

ridade, assim formada, tem três vantagens importantes. 

1. ~ claramente entendida 

2. Cada membro sabe de quem receber as ordem e com quem 

ele se relaciona 

3 A .1. d d d . - " 3 . g1 Iza-se a toma a e ec1sao .... 

Stephen P: Robbins 

"Autoridade e estrutura estão estreitamente interligadas. 

as relações de autoridade de linha e assessoria condu 

zem caracteristicamente à estrutura organizacional em for 

ma de pirâmide. A operacionalização de conceitos de unida 

de de comando, departamentalização, especialização, ampli 

tude administrativa, relações linhas-assessoria e delega

ção resulta nesta forma piramidal'tradicional" 4 . 

Idalberto Chiavenato 

"A hierarquia da organização formal representa a distri-

buição da autoridade e da responsabilidade entre os diver 

.. . d "5 sos n1ve1s a estrutura _. 

Fremont E. Kast et al 

"O princípio hierárquico determina que a autoridade e a 

responsabilidade fluam verticalmente, em linha reta, do 

3 Scanlan, Burt K. - Princípios de Administração e Compo~ 
tamento Organizacional, Atlas. 

4 Robbins, P. Stephan - O Processo Administrativo, Atlas. 
5 Chiavenato, Idalberto - Introdução ã Teoria Geral da Ad 

ministração-McGraw Hill do Brasil, 1976. 

116 



mais alto nível da organização ao seu nível mais baixo. 

Ele fixa a estrutura hierárquica da organização e está re 

lacionado com a divisão vertical da a~toridade e da res-

ponsabilidade ... O princípio hierárquico complementa o 

conceito da unidade de comando, pelo qual cada subordina

do tem apenas um superior ... a autoridade~ impessoal, e 

acompanha mais o cargo do que a pessoa" 6 . 

Mas, ao estudarmos a genese da burocracia 

fabril, vimos que as estruturas administrativas têm sua 

origem na história da alienação do trabalhador. ~ o traba 

lhador alienado dos meios de produção e transformado em 

trabalhador coletivo - subordinado ao capital - condição 

necessária ao surgimento do sistema de cooperação manufa-

tureiro. Precedeu a manufatura uma revolução ·nas relações 

sociais de produção. Mas no sistema manufatureiro a subo~ 

dinação do trabalho ao capital era formal, havia uma uni-

dade entre o trabalho e o instrumento, o trabalhador exer 

cia um certo controle sobre o ciclo produtivo. 

~ a fábrica que separa totalmente as "con 

dições subjetivas" da produção, das "condições objetivas", 

a relação entre trabalho e instrumento se inverte, é a má 

quina (capital constante) que emprega o trabalhador. O 

trabalho está subordinado realmente ao capit~l; o homem~ 

reificado. 

6 Fremont, E. Kast el al - Organização e Administração:um 
enfoque sistêmico - Pioneira, 19 volume. 
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Com a subordinação real do trabalho ao ca 

pital, hi uma dissociação completa entre a consci~ncia do 

trabalhador e ·sua atividade produtiva, a ilienação ~ radi 

cal. O processo produtivo passa a ser totalmente planeja-

do e controlado pela estrutura administrativa, fora do 

processà"de transformação. 

A divisão do trabalho, no sistema de coo-

peraçao fabril, separa em um grau bastante elevado, o tra 

balho intelectual do manual. O crescimento da hierarquia 

na organização fabril, reproduz esta alienação, e a buro-

cracia moderna, como forma de organização; a concretiza. 

Segundo Victor A. Thompson, burocracia -e 

uma forma de organização onde a "hierarquia de autoridade 

se sobrepõe à divisão do trabalho". Para este autor, o 

crescimento da hierarquia burocrática ~ explicada pelo fe 

nomeno do avanço tecnolÓgico. Neste ponto discordamos do 

autor, o fenômeno tecnolÓgico não ~ a ess~ncia da organi

zação burocrática, a ess~ncia da burocracia ~ o poder. A 

hierarquia burocrática permite o controle político das oli 

garquias econômicas, sobre a massa de trabalhadores alie

nados; a ess~ncia da burocracia esti na sua superioridade 

política, ela serve eficientemente aos interesses da elas 

se dominante. 

Segundo K. Marx: 

"A alienação, portanto, reside nisto: que o trabalho, que 
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seria a realização da vida do homem, transforma-se em ou-

tra coisa quando é trabalho operário, já que nesse caso é 

valorizaçãd do capital; a força do homem torna-se força 

de coisa e, portanto, também ela torna-se coisa. ~ essa 

coisificação do homem "substância da alienação capitali~ 

ta" 7 . 

A organização burocrática moderna, exerce 

no seu papel de dominação polÍtica - no seu papel de des

póta - eficientemente,a função de reificação do homem; a 

burocracia moderna como instrumento do capitalist~ ~ a 

sua personificação. Não é a organização burocrática, em 

si mesma, que domina e oprime o homem trabalhador, é a or 

ganizaçã~enquanto instrumento de uma determinada classe. 

Portanto, a participação da organização burocrática no 

processo de alienação do homem.~ a participação de um ins 

trumento que se coloca acima da sociedade, negando os con 

flitos de classes, em nome de uma harmonia que nao exis-

te; é o fetiche da organização. 

O homem trabalhador, mant~m com a organ1-

zaçao a mesma relação que mantém com a mercadoria; a org~ 

nização aparece, evolui, e cresce, como se existisse inde 

pendente das relações sociais. 

Os cargos - conjunto de atividades e res-

ponsabilidades - antecedem os homens; estes são recruta-

dos e selecionados para preenche-los. Os cargos passam a 

7 Napoleoni, Cláudio - Lições sobre o capitulo sexto (in~ 
dito) de Marx - Ciências Humanas, 1981~ p. 30 
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ser as "novas profissões"; apos serem avaliados e classi-

ficados são "remunerados" e servem de ligação entre o ho-

' meme e a empresa. 

Ainda é Victor A. Thompson que diz: "com 

o crescimento da burocracia moderna, a ma1or1a das pes-

soas passam grande parte do tempo como pequenas engrena-

gens na maquinaria de grandes burocracias impessoais fi

cando possuídos de alienação". 

" A automação, vista há alguns anos como a libertação do 

homem, leva-o, na realidade, à condição de simples ajust~ 

dor ou fiscalizador de máquinas. Para os empregados admi-

nistrativos e mesmo para escalões empresariais superiores 

a situação não é diversa" 8 . 

-Mas, "de qualquer modo, porem, importa 

deixar claro, neste trabalho, que a burocracia está, de 

qualquer forma que seja vista, vinculada à sociedade de 

classes. A burocracia surge da superaçao da comunidadeprl 

mitiva, emergendo nos modos de produção antagônicos, onde 

- - - ,9 alguns detem os meios de produçao e outros nao' 

O estudo da hierarquia burocrática, sim-

plesmente em termos de níveis de autoridade e responsabi

lidade, com funções técnicas de planejamento, direção e 

controle~não é suficiente para e~plicar o seu real senti-

do. 

8 Thompson, Victor A. - Em. Silva, Felipe Luiz Gomes. Mo-
derna Organização - Comentários sob orientação do Prof. 
Fernando C. Prestes Motta - EASP-FGV (ADM-L 434) 

9 Motta, Fernando C. Prestes et al - Introdução à Organi
zação Burocrática 2~ edição, Brasiliense, p. 245 
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Na sociedade capitalista a autoridade e a 

hierarquia de poder estão intimamente ligados a forma de 

propriedade. As classes dominantes detém o poder porque 

detém a propriedade dos meios de produção, a autoridadem 

capital - o despotismo - se impõe através da organização 

burocrática. 

Sobre autoridade, vejamos o que nos tem a 

dizer Cesar Augusto Ramos: 

" A análise da autoridade remete-nos à análise das rela

ções humanas, inscritas, por sua vez, nas relações de pr~ 

dução. No modo mesmo como os homens organizam-se para pro 

duzirem seus meios de subsistência, relacionam-se entre 

si, mantendo relações de autoridade. No trabalho livre, 

autoridade e autonomia conjugam-se. Não há antinomias, p~ 

lo contrário, constitui um par dialeticamente unido. 

"Na medida que o trabalho torna-se uma 

mercadoria que se universaliza no mercado, tornam-se os 

homens concorrentes. A autoridade adquire uma força impo-

sitiva, fornecendo obrigatoriamente à ação de ouvirem, 

com base numa determinada estrutura de poder. Surge, en

tão, o mando, a compulsão, a submissão, a ausência de li

berdade". 

"Na sociedade capitalista, a dicotomia ma 

nifesta entre produtor-trabalho e produto-apropriação, im 

plica também na dicotomia entre autoridade e submissão. 
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Para que o produto seja apropriado por alguém, que não 

o próprio trabalhador, é preciso submeter sua produção 

leis que transcendem ao seu próprio domínio - as leis 

-e 

a 

do 

mercado - subjugando sua atividade à potestade do capi-

tal. g bem verdade que essa subjugação sobrevive com um 

aparente paradoxo: é preciso que o trabalhador sinta-se 

livre para vender sua força de trabalho, oferecendo-a co-

mo mercadoria. Paradoxo que se resolve na necessidade que 

tem o capitalismo de trabalhadores, cuja força de traba-

lho seja ofertada "livremente" no mercado, sem o recruta-

mento compulsÓrio, pois não se trata mais de uma relação 

de posse: "o que há de particular nas relações atuais do tr~ 

balhador assalariado com o empresário, o que as distingue 

da escravatura e da servidão, é a liberdade pessoal do 

trabalhador. A venda da força de trabalho é um negócio 

privado do homem, é voluntária e assenta na total liberda 

de individual". O trabalhador é livre, proprietário de 

si, portanto da sua força de trabalho,, para alienar a ou-

trem. Do contrário, não haveria a contrapartida dessa o-

ferta "volun târia"; o salário, elemento-chave na formação 

de mais -valia. Contudo, pelo futo de não possui rem os me i os de 

produção, os trabalhadores devem abdicar da sua autonomia 

(auto-gestão) ao serem contratados, uma vez que a adesão 

a uma relação contratual de trabalho implica para o capl

talista o monopÓlio também da autoridade. Ao capitalista 

é reservado o mando, a autoridade, pois ele é o "dono do 
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- . ,,10 negoc1o . 

Na medida em que a hierarquia autocrática 

e monística das organizações modernas, torna possível a 

separação capitalista do trabalho intelectual é manual, e 

controla o comportamento organizacional através de normas 

racionais legais, resta aos trabalhadores, obrigados a pr~ 

duzirem seus meios de subsistência, venderem a sua. força 

de trabalho, e se submeterem à relações sociais autoritá-

rias. Portanto, procurar entender a estrutura organizaci~ 

nal das empresas, considerando as relações de autoridade 

independentes das relações de poder, provavelmente levará 

a conclusões justificadoras da necessidade técnica da hie 

rarquia, sem a visualização do seu papel político. A 

trutura hierárquica, no modo de produção capitalista, 

es-

-e 

instrumento do capital, é necessária não s6 ao processo 

técnico de produção - planejando, dirigindo e controlan 

do -mas também ao processo de valorização do capital, que 

é também um processo de dominação polÍtica. Aliás, estes 

processos - de produção re mais-valia e de dominação polí-

tica -não podem ser analisados isoladamente, a produção 

de mercadorias, no capitalismo, é necessáriamente a prod~ 

ção de formas de dominação. 

A exploração do trab~lho nao se dá s1m-

plesmente devido a hierarquia e ao progresso técnico, a 

exploração acontece porque as relações sociais são deter-

10 Ramos, Cesar Augusto - Propriedade e Autoridade, Revi~ 
ta Educação e Sociedade - F.E. UNICAMP - 1 set 1978 
Cortez & Moraes, p. 96 e 97 (grifas meus) 
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minadas por relações de produção capitalistas; a aliena

ção do trabalho não será superada, através de propostas 

que tenham encaminhamentos tecnoburocráticos calcados em 

conhecimentos de administração ou de psicologia social. 

Nós sabemos que o processo de produção de 

mercadorias é antes de mais nada um processo de valoriza

ção do capital; para alcançar este objetivo o capital or

ganiza à produção. Se nós analisarmos a organização, sua 

divisão do trabálho e sua hierarquia de autoridade fora 

do contexto social e político, jamais entenderemos as con 

tradições sociais que se manifestam ao nível das organiz~ 

ções, como manifestação das contradições gerais do modo 

de produção capitalista. Desta forma as organizações se

rao consideradas totalidades acabadas - autocontidas 

com uma estrutura social independente da estrutura da so-

ciedade em que se situam. A hierarquia será considerada 

sempre como "natural" e necessária ao processo de produ

ção; ela será necessária, como é, à processos de produção 

não organizados pelos trabalhadores, a processos de produ 

çao existentes em sociedades de classe, onde existe a ne

cessidade de uma classe exercer o domínio sobre outras. 

"Na realidade a distribuição hierarquiza

da dos cargos deve ser entendida como manifestações dos 

compromissos necessários ã estabilização do corpo de tra

balho" no capitalismo. 
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" a tecno-estrutura como personifica-

çao do capital ~ muito ma1s adequada is tarefas de dire-

d d 
~ o o ~ o 11 11 çao a gran e empresa que o empresar1o-propr1etar1o 

Como pudemos observar tanto as teorias 

tradicionais como a teoria sistêmica das organizações, tr~ 

tam a hierarquia organizacional como se tivesse existên-

cia própria; para alguns teóricos ela~ determinada pelo 

tamanho ou pela tecnologia, para outros, pelo ambiente. 

As relações sociais intraorganizacional, 

sao reduzidas a relações meramente interpessoais, at~ cer 

to ponto autônomas, e os conflitos como simples decorrên-

cia de problemas de ordem psicológica ou de confronto en

tre organização formal e informal. A hierarquia ~ aprese~ 

tada como se existisse para simplesmente atender i neces-

sidade de organizar tecnicamente a produção. Pela aborda-

gem contingencial ela integra a diferenciação. 

Para ilustramos melhor, a proposta de teo 

ria da Contingência, citaremos parte do relatório de pes

quisa do professor Luis Cesar G. Araújo. 

"A teoria da contingência vai bem mais 

longe do que a teoria de sistemas quando aborda a proble-

mática do ambiente. Na teoria da contingência as condi-

ções de ambiente é que causam transformações no interior 

organizacional. Ou seja, o ambiente explica o fenômeno or 

11 Salm, Cláudio L. - Escola e Trabalho, Brasiliense, p. 
100 e 90. 
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ganizacional. Há quem negue esta influência, total, doam 

biente. sobre a organização. O argumento € que a influên

cia sobre a organização € ditada não pelo ambiente, mas 

apenas pelo que interessa diretamente a organização, isto 

é, a tecnologia existente no ambiente. Poder-se-ia dizer 

que uma corrente considera o ambiente total como vital p~ 

ra a organização e uma outra corrente que considera o am

biente parcial. De qualquer maneira, € o ambiente que con 

duz a vida a organização. 

Uma característica relevante da teoria da 

contingência é a de que não se consegue alto nível de so

fisticação organizacional com a aplicação de um só mode-

lo, ou seja, não há uma s6 forma de tornar uma organiza-

çao eficiente e eficaz. Isso quer dizer que haverá dife-

rentes alternativas para diferentes ambientes e diferen-

. -tes organ~zaçoes. 

Citando a pesquisa de Lawrence e Lorsch, 

diz que, a conclusão dos pesquisadores encaminhou a pro

blemática organizacional para dois aspectos básicos: a di 

ferenciação e a integração. A diferenciação parte da rela 

ção que cada subsistema da organização tem unicamente com 

aquilo que lhe € relevante. O conceito de integração 
~ 

e 

justamente o oposto do conceito anterior. Não foi, entre-

tanto, criação de ambos os autores, conforme a afirmação 

deles mesmos. Integração refere-se ao processo gerado por 

126 



pressoes vindas do ambiente global da organização no sen-

tido de alcançar unidade de esforços ·e coordenação entre 

os vários Órgãos ou subsistemas. Segundo ainda os pesqui-

sadores, os principais meios de integração encontrados nas 

empresas estudadas foram: 

a) um sistema formal de coordenação para assegurar a in-

tegração; 

b) relacionamento administrativo direto entre unidades 

C sub s i s te mas ) ; 

c) hierarquia administrativa; 

d) utilização de grupos interfuncionais em um ou mais ní-

veis de administração; 

e) provisão para relações especiais entre indivíduos e 

criação de uma unidade de iritegração" 12 

Como podemos verificar no exemplo, a hie-

rarquia administrativa, responde as necessidades do ambi

ente externo e tem como função a integração, a consecução 

da unidade de esforços. 

No capítulo sobre "metodologia de organi-

zaçoes e métodos" O autor avança na sua proposta de análi 

se estrutural das organizações. Segundo ele, "o trabalho 

de OEM deve ser feito em conjunto com a estrutura social" 

e que as resist~ncias as mudanças, e os conflitos inter-

-pessoais, devem ser considerados como "naturais" e con-

12 Araujo, Luis Cesar Gonçalves -Metodologia de Organiza 
ção e Métodos: uma revisão-E.A.SP-F.G.V. , Relatôriodle 
Pesquisa n9 07. 1980 (grifas meus) 
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tornados com habilidade através do "método de persuação". 

Mas, na verdade, a existência da hierar-

qu1a de autoridade - que se sobrepõe a divisão do traba

lho - atende a dupla função da organização do trabalho, a 

função econ6mica de produção de mais valia e a função po

lítica de dominação dos trabalhadores. A hierarquia admi-

nistrativa responde a necessidade de acumulação do capi

tal, a necessidade de exploração da classe trabalhadora 

O que nos não sabemos hoje é qual o posi

cionamento dos teóricos de OEM, a resp~ito da constitui

ção de Comissões de Fábricas - como produto legítimo das 

negociações direta entre trabalhadores e dirigentes admi-

nistrativos - como uma metodologia de desenvolvimento or-

ganizacional (D.O.). 

Não temos conhecimento de trabalhos de mu 

dança organizacional, a nível teórico e prático, que te-

nham sido construidos democraticamente, com a participa

ção de sindicatos, associAções de classes, psicÓlogos so

ciais, engenheiros de produção~ teóricos de organizações, 

etc., e que tenham sido implantados nas empresas, em bus-

ca de uma "humanização da organização". 

N.R.: "A organização do trabalho como meio de aumentar a 
produtividade (sentido técnico da organizaçao)do~ 
to de vista do capital propõe-se assim a dois obje 
tivos: aumentar a eficiencia do processo de produ-=
ção e diminuir relativamente o preço do trabalho". 
(Pignon, D. e Querzola, J,-Democracia e Autoritaris 
mo na Produção in: Marglin, Steplen: Ruthschild Em= 
ma; Gorz, Andre; 'Marx, Karl, Di visão Social do Tra
balho, Ciência, técnica e modo de produção capita
lista, Publicaçóes Escorpião-Porto, 1974. p. 84.)~ 
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Segundo Bennis: "O desenvolvimento organi_ 

zacional parece ser mais adequado sob condições de confi-

ança, verdade, amor e colaboração. Os profissionais de de 

senvolvimento organizacional confiam exclusivamente em 

duas fontes de influência: verdade e amor" 13 . 

Vejamos o que V. A. Thompson pensa da psi_ 

cologia-social: " a psicologia sócio-administrativa,~ 

senvolve um conjunto de idéias e valores que se opoem -a 

validade do conflito intraorganizacional. Estas perspecti_ 

vas funcionam como protetoras da instituição desviando a 

necessidade de mudança. Métodos e processos são desenvol-

vidos para a manutenção da estrutura como: treinamento de 

liderança, treinamento de capacidade de comunicaçãoe trei_ 

namento psicodramático. Acredita-se, também, que as possi_ 

bilidades de manobrar as pessoas são quase infinitas atra 

vés dos símbolos que definem o sucesso pessoal"14 

Portanto, segundo V. A. Thompson, a psic~ 

logia-social desenvolve uma prática legitimadora da estru 

tura hi~rárquica das organizações. 

Mas, nós sabemos que na sociedade capita

lista moderna, a legitimação da hierarquia de poder, está 

assentada num caráter de fundo ético-jurídico. 

"O problema da autoridade configurou-se 

como tema da moral e do direito e, por esta via, achou o 

l3 Bennis; Warren G. -Desenvolvimento Organizacional:sua 
natureza, origens e perspectivas, Editora Edgard Blu
cher, 1969, p. 89 

14 Thompson, Victor A- 1n Luiz, Felipe Gomes e Silva op. 
cit., p. 27 
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caminho da sua legitimação. De que forma? Pela identific~ 

ção entre a lei natural e lei social. Constatou-se que na 

natureza prevalece a idéia de ordem. Isto significa que 

na natureza há encadeamento de processos manifestando su-

bordinação (hierarquia) entre eles, culminando num fim. 

Esses processos são repetitivos e cíclicos. A lei natural 

é então ~ lei da ordem. Assim como há ordem na natureza, 

deve também haver ordem no social. A extrapolação ocorre 

tomando-se antecipadamente a noçao de ordem como boa, de

sejável a todo ser, uma vez que ela precede o fim. 

Para que este possa realizar-se - e todo 

fim deve ser efetivado, do contrário nao há razão de ser, 

nao há sentido para a sua existência - é necessário -na o 

só que o próprio fim signifique o momento Ótimo, como es-

teja determinado pela ordem. Ordem e fim atuam reciproca

mente. Tal modo de pensar é transladado também para o ser 

social, que deve inserir-se numa organização (aspecto for 

mal de uma sociedade dividida em classes) onde as pessoas 

exercem "papeis" (privilégios) sob a orientação de uma 

"autoridade" (dominação), tendo em vista o bem-estar de 

"todos" (minoria). O flmcionamento da sociedade tem seu 

paradigma na natureza (mesmo que sua compreensão seja por 

modelos cibernéticos). A existência de distúrbios, des-

vios, deve-se à disfunção do ordenamento do complexo so-

cial, que deve funcionar adequadamente como um sistemacom 
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posto de subsistemas hierarquicamente integrados, orienta 

dos por modelos (normas, valores). Como se pode observar, 

a nOçao de ordem impli~a a de subordinaçio e, portanto, 

de autoridade. Por esse tipo de raciocínio transdutivo a 

autoridade do social esti justificada. 

-Na medida em que a autoridade e legitima-

da no direito e moral burguesa; na medida que a lei deve 

ser obedecida como pressuposto da ordem na sociedade, de-

vendo portanto ser imposta, resulta entio a existência na 

tural de autoridades, de um lado, e subordinados, de ou-

tro lado. A permanência do fenômeno autoridade na socieda 

de burguesa fundamenta-se na presença de um dualismo: do-

minados e dominadores; autonomia e submissão; dualismo e~ 

se que repousa, em úitima análise, na sociedade dividida 

em classes"15 . 

A hierarquia na fábrica, pela sua própria 

origem se define; além da sua função administrativa de 

coordenação dos esforços, tem uma funçio fiscalizadora e 

repressora. Ela serve no capitalismo, como um processo de 

produçio de mais-valia. A essência da hierarquia burocrá

tica é o poder. 

2. O MOVIMENTO DE RELAÇOES HUMANAS COMO UM INSTRUMENTO DE 

PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA 

Para Fernando C. Prestes Motta, "seria ab 

15 Ramos, Carlos Augusto - op. cit., p.p. 91, 98 e 99 ~ri 
fos meus) 
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surdo afirmar que a empresa nao é lugar de transmissão de 

- 16 . -ideologia e de coerçao" . Segundo ele, toda organ1zaçao 

burocrática moderna apresenta momentosda totalidade so-

cial, muito embora se especialize num deles. A especiali-

zaçao de uma fábrica seria, para nós, a produção de mais-

-valia. Indo mais além: "Parece-nos claro que as empre-

sas constituem organizaç6es burocráticas, onde formalismo, 

impessoalidade~ profissionalismo são dados importantes e 

cada vez mais importantes no sistema capitalista contemp~ 

raneo. Parece-nos claro, igualmente, que rearranjos estr~ 

turais não modificam o seu caráter burocrático: a centra-

lização do poder de controle e a relação dirigente-dirigi 

do. Parece-nos, ainda, claro que a empresa tem por função 

básica a reprodução do capital e da organização, 

também tenha seu papel na reprodução da força de 

embora 

.traba-

lho, já que paga salários, e na manutenção da coesao so-

-cial, na medida que pratica o treinamento que e chamado 

. - .. 17 1ntegraçao * 

-Para nos o momento determinante, do siste 

ma de cooperação fabril, e o momento da valorização do ca 

pital; sendo, portanto, muito importante "frisar o papel 

central que a burocracia assume, a nível da empresa, em 

termos de sua contribuição para a acumulação de capi-

tal"18. 

18 Motta, Fernando c. Prestes et al - op. ci t .. p. 246 

17 Motta, Fernando c. Prestes et al - op. cit. p. 251 

* Vide: "Luxemburg, Rosa. Acumulação do Capital - ZAHAR-
2~ edição, p.p. 13 e 14 
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Um outro momento importante é o da repro-

dução da força de trabalho. O trabalho como toda mercado 

ria, tem um valor-de-uso e um valor-de-troca. O valor do 

trabalho "determina-se segundo a regra aplicável a todas 

as mercadorias, pelo tempo de trabalho necessário à sua 

produção". 

Este tempo é, "simplesmente o tempo de tra 

balho necessário para produzir os bens necessários à sua 

- - 19 manutençao ou reproduçao" 

~ a remuneraçao da força-de-trabalho que 

permite sua produção e reprodução; o capitalista compra a 

mercadoria-trabalho, paga seu valor-de-troca e recebe o 

valor-de-uso, se apropriando de uma forma privada do exce 

dente. 

Mas agora estamos preocupados em analisar 

o papel transmissor de ideologia,da burocracia fabril. 

Como já vimos, é Harry Braverman quem mir 

ma, que as escolas de administração que se seguem a H. 

" -Munsterberg e E. Mayo, vao se ocupar com "o aj us.tamen to 

do trabalhador ao processo de produção" 20 . Diz ele que os 

seus seguidores hoje, estão nos departamentos de pes~oal, 

escolas de psicologia e sociologia industrial. 

A burocracia fabril, reservou um lugar p~ 

ra um departamento especializado em controlar o "lado hu-

19 Salama, Pierre e Valier Jacques - Uma Introdução ã Eco 
nomia PolÍtica, Livros Horizonte, Lisboa, p. 49. 

20 Braverman, H. - op. cit., p. 84 e 85. 
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mano da empresa", este lugar pode se chamar Departamento 

de Recursos Humanos, de Pessoal ou Relações Industriais. 

O Departamento de Recursos Humanos vai, juntamente com o 

de Marketing, completar a obra do capital monopolista; o 

primeiro controla as tondições subjetivas da produçio (o 

trabalho) e o segundo o comportamento do trabalhador en-

quanto consumidor. O sistema de máquinas, ao destruir as 

habilidades humanas, subordina realmente o trabalho ari ca 

pital, o Departamento de Administração de Pessoal, fecha 

o cerco. 

Segundo os ti6ricos, o Departamento de 

Pessoal, tem corno objetivo garantir a eficiência do traba 

lho e para isso desenvolve um conjunto de técnicos de ra-

cionalização administrativa; a função dessas técnicas 
... 
e 

conseguir a lealdade do trabalhador, fazer com que ele 

"vista a camisa do time". Os te6ricos da Escola de Rela-

ções Humanas, também se preocupam com a consecuçao deste 

objetivo, fazer o trabalho ser leal ao capital. As técni

cas de racionalização aplicadas à Administração de Recur-

sos Humanos, consideram dois elementos fundamentais: o 

cargo e o homem. 

O cargo - conjunto de atividades e respo~ 

sabilidades - serve de elo de ligação entre o homem e a 

empresa; o cargo tem um papel central)sendo o nosso prot~ 

gonista da história. 
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Entre as matérias aplicadas à racionaliz~ 

çao administrativa, na área de recursos humanos, temos ma 

térias objetivas, subjetivas e mistas; entre as subjeti

vas encontramos por exemplo, Psicologia do Trabalho ou 

Industrial, "Relações Humanas no Trabalho", etc. As maté 

rias que estudam o cargo de uma maneira autonôma, sao as 

denominadas de objetivas, exemplificando: Análise e Des

crição de Cargos, Avaliação de Cargos e Administração Sa

larial. As matérias mistas, são aquelas que cuidam ao mes 

mo tempo dos cargos e dos homens, tais como Avaliação do 

Desempenho, Avaliação do Mérito, Treinamento, etc., "tudo 

para fazer o trabalhador motivado e feliz". 

Analisaremos um pouco mais de perto, a ma 

téria subjetiva, "Relações Humanas no Trabalho"; servirá 

de base à nossa análise - o pensamento do professor Maurí 

cio Tragtenberg, expresso no livro: Administração Poder 

e Ideologia. 

"A partir da teoria das relações humanas, 

todo o acervo de teorias psicolÓgicas acerca da motivação 

humana passou a ser aplicado dentro da empresa. Verificou 

-se que todo comportamento humano é motivado~ Que a moti

vaçao, no sentido psicológico, é a tensão persistente que 

leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando 

a satisfação de uma ou mais determinadas necessidades.Daí 

o conceito de ciclo motivacional. 
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O organismo humano permanece em estado de 

equilíbrio psicol6gico (equilÍbrio de forças psicol6gi-

cas, segundo Lewin), até que um estímulo o rompe e crie 

uma necessidade. Essa necessidade provoca um estado de 

tensão em substituição ao anterior estado de equilÍbrio. 

A tensão conduz .a um comportamento ou ação capaz de atin-

gir alguma forma de satisfação daquela necessidade. Se sa 

tisfeita a necessidade, o organismo retorna ao seu estado 

de equilíbrio inicial, até que-outro estimulo sobrevenha. 

Tôda satisfação é basicamente uma liberação de tensão, 

uma descarga tensional que permite o retorno ao equilí-

b . 1121 
r10 • 

Toda preocupaçao desta teoria está em de-

monstrar que necessidades não satisfeitas levam a motivos 

frustados. e que motivos frustados, podem levar a várias 

reações, tais como: agressividade, alienação e apatia. 

A satisfação ou não de necessidades pode-

rá elevar ou nao o moral; se o moral do trabalhador está 

elevado ele terá uma atitude positiva com a empresa, e co 

mo consequência a eficiência, no desempenho das ativida-

des será elevada, acarretando uma maior produtividade do 

trabalho.* 

21 Chiavenato, Idalberto - Introdução à Teoria Geral da 
Administração - McGraw Hill, 1976, p.p. 167 e 168 (gri 
fos meus) 

* N.R.: "A produtividade é uma noção diversa de rendimen 
to. Há fatores humanos implícitos na produtividade. As 
motivações, ou sua falta, são elementos fundamentais 
no trabalho'' (Tragtenberg, M.-Administração, poder e 
ideologia- Moraes, p.40). 
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O objetivo da teoria de Relações Humanas, 

é o mesmo da teoria clássica, no controle do trabalhador 

elas se complementam. Em resumo, a estratégia da teoria 

de Relações Humanas, é através dos "grupos primários", ha.!:_ 

monizar os interesses do capital e trabalho. Defende o mo 

vimento de relações humanas, padrões de liderança mais 

"democráticos", participação nas decisões, e incentivos 

psicolÓgicos e sociais ... 

Para esta teoria, a alienação e apatia do 

trabalhador é um fenômeno puramente psicolÓgico, derivado 

de motivos frustados. Se o trabalhador apresentar um com-

portamento agressivo para com chefia, a origem deste com

portamento estará também na frustação de algum motivo, a 

causa é: tensão não liberada. 

Segundo H. Braverman; alienados dos meios 

de produção, os trabalhadores para sobreviverem sao obri-

gados a venderem sua força de trabalho, ao entregarem sua 

força de trabalho, entregam também o seu interesse no tra 

balho" 22 . 

Vimos anteriormente que, com a subordina-

ção real do trabalho ao capital, a dissociação entre a 

consciência do trabalhador e sua.atividade produtiva se 

completa~ a alienação é radical. Do ponto de vista econô-

mico-social, alienação é a perda de consciência de si, em 

relação a uma situação concreta, históricamente determi-

22 Braverman, Harry - Trabalho e Capital Monopolista - ZA 
HAR, p. 59 
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nada. 

"O homem perde sua consciência pessoal, 

sua identidade e personalidade, o que vale dizer, sua von 

t d - d "23 a e e esmaga a... . 

"Como diz Whyte, se o nosso primeiro pa-

trão pretendia roubar-nos o suor, o segundo patrão vai 

24 mais além, pois quer nos levar o suor e a alma" . 

- -Portanto, para o capital, nao e suficien-

te o fracionamento do ofício, a desqualificação do traba

lho, e a transferência das habilidades humanas para a má-

quina ( a cientifização do processo de produção) para as

segurar a produtividade, a organização burocrática desem

penha também um papel de controle polÍtico e de inculca-

ção de ideologia. O denominado "movimento de relações hu

manas", desempenha um papel importante, a nível ideolÓgi-

co, no controle dos trabalhadores e na defesa da hierar-

quia burocrática. 

A disciplina hierárquica, a estrutura de 

dominação, é protegida pela ideologia administrativa e p~ 

la ação dos quadros executivos no seu papel de doutrina-

dores. 

O movimento de relações humanas e seus mé 

todos de dinimica de grupos, análise transacional, etc. é 

mais um aliado do capital, sendo usado para oprimir o tra 

23 Basbaum, Leôncio - Alienação e humanismo-Símbolo, p.l7 

24 Thompson, A.V. - in LUiz Felipe Gomes e Silva - op.cit. 
14 (grifos meus) ' 
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balhador e comprometê-lo (de corpo e alma) com a sua ex

ploração. 

As formas usadas pelo capital, para pre-

servar a hierarquia organizacional, depende em grande pa~ 

te do nível de consciência e da organização da classe tra 

balhadora. 

Em 1935, os trabalhadores americanos, con 

quistaram a Lei de Wagner que g~rantiu a organização aut6 

noma dos sindicatos e os contratos coletivos de trabalho. 

"A classe patronal precisa responder a es 

sa conquista, surge a técnica de relações humanas" 25 

Elton Mayo , através das suas pesquisas 

na Western Electric, em Hawthorne, bairro de Chicago, pa~ 

tindo ainda de um referencial Taylorista, descobre a im-

portância dos "grupos primários" para garantir a eficiên-

c1a e produtividade das empresas. 

" E. Mayo verificou que a produtivida-

-de crescera e que a solidariedade desenvolvida no preces-

- "26 so de trabalho tornara-se elemento de produçao 

Defende a Escola de Relações Humanas a 

participação dos trabalhadores nas decisões da empresa e 

os incentivos psicolÓgicos, como forma de motivá-los, re-

lacionando mecânicamente a motivação no trabalho, satisfa 

ção, moral elevada e alta produtividade. 

25 Tragtenberg, Maurício - op. cit., p. 23 
26 Tragtenberg, Maurício- op. cit., p. 23 
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"A participação, reduzida a lucros, permi:_ 

tirá a cada um sua parte; reduzida a uma informação melho 

rada, contribuirá para o bom funcionamento do sistemaii 27 . 

"Participe que as coisas continuarão na 

mesma; quanto mais descer na escala hierárquica essa for-

ma de participação, mais sÓlida será a estrutura. Você 

participa das responsabilidades da direção, mesmo que a 

realidade nao o confirme. ~necessário salvar a hierar-

quia ante a multiplicidade de 'grupos', das relações late

rais, do peso do informal" 28 . 

Outra maneira de proteger a hierarquia de 

contestação e crítica segundo Maurício Tragtenberg, ê co

locar a idéia que o chefe ocupa esta pos~ção na organ1za-

-çao por ser competente, a hierarquia e assim resguardada 

e garantida a eficácia organizacional. Desta forma a hie

rarquia ê justificada como uma necessidade puramente téc-

nica nada tendo a ver com a estrutura de poder soçial, se 

despolitizam as relações entre superior e subordinado den 

tro das organizações. 

Maurício Tragtenberg, dizendo que a preo

cupaçao fundamental das relações humanas é influir na pr~ 

dução, afirma que nesse sentido "relações humanas" 

uma teoria, uma prática e uma ideologia. 

sao: 

"Fundamentalmente, a preocupaçao das reL1 ,_ 

27 Tragtenberg, M. - op. cit., p. 20 

28 Idem, op. cit., p. 20 
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çoes humanas consiste na sua influ~ncia na produç~o, don-

de pode-se defini-la como dinheiro. Nesse sentido, rela

ções humanas são: uma teoria, uma prática e uma ideolo

. 1129 g1a . 

Na prática as relações humanas atuam no 

processo de trabalho. O processo trabalho no sistema capi 

talista, como foi dito anteriormente, é um processo de va 

lorizaç~o do capital, de produç~o de mais-valia. O mov1-

mente de relações humanas usam na prática a sociometria e 

a dinâmica de grupo. 

"A dinâmica de grupo preocupa-se com a in 

flu~ncia do vivido psico-afetivo do grupo". 

"A experimentaç~o sobre grupos naturais 

e a intervenç~o se exercendo sobre homens em processo de 

trabalho definem uma experi~ncia vivida; daí a utilização 

do termo experimental para definir a participação nessas 
. . ,,30 pesqu1sas at1vas . 

O movimento de relações humanas preocupa~ 

-se em difundir a n~o diretividade; a n~o diretividade ro 

geriana é importante na defesa da estrutura hierárquica, 

seu objetivo é eminentemente político, pois dá uma apa-

rência de democracia às organizações burocráticas. 

O problema n~o está na sociometria ou na 

dinâmica de grupo em si mesmos, mas sim na sua aplicaç~o 

29 Tragtenberg, M. - op. cit., p.22 

30 Tragtenberg, M. - op. cit., p.22 
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prática; estas técnicas se concretizam em organizações que_ 

existem em uma sociedade estruturada em classes servindo 

àquela que exerce o domínio. 

"Relações Humanas, relações trabalhistas 

ou relações industriais designam uma prática empresarial 

surgida entre as décadas de 20 e 30, após a Revolução Ru~ 

sa e a Recessão como adequação patronal ao desenvolvimen-

to da empresa capitalista, que reduzia o esforço 

de mão-de-obra e aumentava o desgaste nervoso" 31 . 

físico 

O desenvolvimento tecnológico, embora tal 

vez pudesse proporcionar uma melhoria nas condições de 

trabalho, reduzindo o esforço físico necessirio i produ-

ção ou a jornada de trabalho, no contexto de uma socieda-

de de classes, que busca sempre maiores lucros, é usado 

contra a classe oprimida, suborninado-a à acumulação de 

capital. 

A escola de relações humanas na busca da 

cooperação do trabalhador no processo de acumulação de ca 

pital, se vale do referencial teórico de sociologia de E. 

Durhheim e da psicologia social de K. Lewin e Moreno. 

"Pressente-se a influência de Durhheim, o 

grande sociólogo da "ordem" entendida como a anti-anomia, 

em Mayo". "Ao conflito contrapõe a coesão social, à oposi_ 

ção de classes, opõe a representação corporativa num Esta 

31 - - , 
Tragtenberg, Maur1cio - op. cit., p.22 
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do liberal; à violência, contrapõe a "consciência coleti-

v a". 

"Também foi adotada a técnica de dinâmica 

de grupo de K. Lewin. Lewin, com sua técnica, mostrara 

que as forças coletivas exercem influência sobre cada um 

dos membros do grupo, tomados individualmente". 

Moreno codificara a sociometria como um 

método de estudos da "estrutura interna" dos grupos so-

ciais, a que ele denominou microestrutura, como o conjun-

to de formas de sentir, pensar e agir que membros de de-

terminado grupo têm em comum, opondo isso a macro-estrutu 

1132 ra . 

As relações humanas sao ideologia, como 

anteriormente colocamos, nega a existência de conflitos 

entre classes historicamente antagônicas e desenvolve uma 

proposta formal de harmonização. 

"Na realidade, a concorrência que opoe ca 

pital e trabalho, ou trabalhadores entre si, é a "cisão" 

que Mayo, combate. Não são as relações de trabalho as cau 

sas de conflitos, mas o desenvolvimento tecnolÓgico que e 

limina a solidariedade "orgânica". Uma elite gerencial p~ 

derá restaurar a "solidariedade perdida" 33 . 

A tecnologia é responsável pelos confli-

tos, o determinismo tecnolÓgico está presente nas explic~ 

32 Tragtenberg, M. - op. cit., p. 24 e 25 

33 Tragtenberg, M. - p. 26 (grifos meus) 
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çoes de E. Mayo, a solução apresentada ~ de cariter eli

tista, tecno-burocrãtica. A tecnologia, como sujeito, ro~ 

pe com a coesao na empresa, elimina a solidariedade "org~ 

nica" e a solução deveri ser encaminhada via elite geren

cial. 

A contradição existente entre a crescen

te socialização do processo de produção, ocasionado pelo 

desenvolvimento das forças produtivas, e a apropriação pri 

vada dos frutos do trabalho com apoio da estrutura hierir 

quica da organização, não ~ considerada, como não poderia 

ser, por uma teoria administrativa da classe patronal. 

Para o movimento de relações humanas a 

hierarquia de poder interna, como expressão de luta de 

classes inexiste, a estrutura organizacional tem sua ori

gem eminentemente na necessidade técnica de produção. A 

empresa é como uma grande famÍlia que esti preocupada com 

a realização das pessoas, com o bem-estar da coletividare. 

"As classes sociais inexistem, o real são 

as pessoas articuladas em funções, pertencendo a grupos: 

todos são empregados, ·desde gerentes, capatazes, ao filti

mo faxineiro". 

"Manipulado, angustiado, inculpado, o in

divÍduo hoje se caracteriza por grande apatia política., , 

Por que? Porque o poder social de um indivíduo ~ igual ao 
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do outro. Ou, toda preocupaçao do poder é fragmentar as 

classes sociais em indivíduos. E o triunfo do psicolÓgico 

sobre o político deliberadamente ocultado. Trata-se de re 

d 1 .. . .. . "34 gressao o po 1t1co ao ps1qu1co 

Segundo M. Tragtenberg, a visão de mundo 

que cada ser humano possui, tem uma base concreta, ela· é 

desenvolvida a partir da posição social que a pessoa ocu

pa na relação de produção. As relações interpessoais sao 

dependentes dessa visão de mundo. 

"Nenhum método de análise de grupo de re

lações humanas institucional ou psico-sociolÓgico tratou 
. 35 

ou disso tomou conhecimento" . 

Vimos anteriormente, que os teóricos das 

relações humanas tratam as relações sociais como relações 

entre pessoas, as classes sociais são ignoradas, a histó

ria inexiste. Os conflitos não são polÍticos, não são de-

terminados em grande parte pela posição que cada pessoa 

ocupa dentro da sociedade, é como se as relações interpe~ 

soais se desenvolvessem fora da sociedade; a dimensão po

lÍtica é reduzida a uma dimensão puramente psicolÓgica; o 

mundo pode ser, para estes teóricos, redutível ao psicol~ 

gico. 

"A regressao do.político ao psíquico se 

dá quando a luta de classes não pode se aprofundar". 
i· 

34 Tragtenberg, M. - op. cit, p. 27, 29, 30 (grifos meus) R~ 
35 Idem ~ op. cit., p. 30 
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"Quanto o conflito nao pode exprimir-se 

em nível político, exprime-se em.nível psíquico; quando 

está impedido disto, exprime-se em nível fisiolÓgico". 

A regressão consiste em reproduzir situa-

çoes infantis de desigualdade de direitos. Essa reprodu-

- h h. . "36 çao c ama-se 1erarqu1a . 

Aqui cabe bem o exemplo das pesquisas de 

Hawthorne (Chicago, 1927/32). Os conflitos que determina-

da funcionária tinha com seu chefe, foram explicados como 

conflitos de ordem puramente psicolÓgica. Numa entrevista 

a funcionária confessou que seu chefe lembrava o seu pa-

drasto; a evocação da figura do padrasto, com o qual ela 

não se dera bem, era a causa dos conflitos. 

"Por um exemplo ficará melhor ilustrado o 

que isso significava: uma empregada se queixou, durante 

uma entrevista, de um de seus supervisores. Estudo atento 

e minucioso do caso demostrou que o supervisor lembrava-

-lhe o padrasto. Verificou-se que a atitude da empregada 

em relação ao supervisor estava condicionada a um fator 

subjetivo. Embora esse. caso fosse extremo, a experi€ncia 

veio demonstrar que muitos dos comentirios dos empregados 

traduziam, em geral, um estado de espírito, sendo expres-

são de atitudes tomadas por certas pessoas em 

.. f. 1137 espec1 1cas . 

situações 

36 Tragtenberg, M. - op. cit., p. 30, 31 (grifos meus) 

37 Balcão, Yolande Ferreira, et al - O comportamento huma 
no na empresa: uma antologia, 2 ed., Rio de Janeiro -
FGV, 1971, p. 24 
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Após esta experiência os pesquisadores m~ 

dificaram o método de pesquisa, passandoa anotar tudo que 

os entrevistados relatassem. 

"Tinha-se em cada relatório uma fotogra-

fia da entrevista e do comportamento do entrevistado e 

nao apenas uma "análise resumida e interpretada dos fa-

t "38 os . 

"Muitos poucos empregados entrevistados~ 

diam ter tidos como candidatos a um hospital para doentes 

mentais; mas o registro das entrevistas demonstrou que 

muitos deles estabem elaborando seus pensamentos de manei 

ra tipicamente obsessiva. Em ,alguns casos, a resposta ob~ 

sessiva era relativa i situação doméstica do . empregado. 

Em outros, entretanto, referia-se somente à situação do 

trabalho: por qualquer motivo, a vida profissional produ-

z1a um sentimento de inadequação pessoal. Esse sentimento 

nao era limitado aos operários, pois, embora as entrevis-

tas, não abrangessem a alta administração da Hawthorne, 

não havia razão lÓgica para se crer que os membros da ad-

ministração estivessem isentos de raciocínio e ações obs-

sessivas". 

"Obsessão é docença mental sem causa apa- r 

rentemente física que não surge de condição orgânica pat~ 

lÓgica e, em- alguns casos, é definitivamente curada por 

meio de reeducação ou análise psicológica". 

38 Balcão, Yolande Ferreira, et al - O comportamento huma 
no na empresa: uma antologia, 2 ed., Rio de Janeiro~ 
FGV, 1971, p. 25. 
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"A preocupaçao característica do pensame~ 

to dos empregados tinha levado os investigadores a pensar 

em doença mental chamada obssessão por Pierre Janet e a 

escola francesa ·e neurose compulsiva por Freud e seus se

guidores"39. 

Assim se reproduziu situações infantis de 

desigualdade de direitos, houve uma regressaD do polÍtico 

para o psíquico e se reproduziu a hierarquia. O político 

é negado e o trabalhador alienado. 

Vejamos o que nos diz Karel Kosik sobre "a 

preocupação": 

"O modo primordial e elementar em que a 

economia existe para o homem é a''preocupação". 

"Que é, pois, a "preocupação". Antes de 

mais nada nao é um estado psíquico ou um estado negativo 

do espírito, que se alterna com um outro positivo. A "preo 

cupação" é a transposição subjetiva de realidade do homem 

como sujeito objetivo. O homem é sempre vinculado por co

nexões e relações com a própria existência, a qual é ati-

vidade, embora possa acrescentar sob a forma de absoluta 

pessividade e inércia. A "preocupação" é o enredamento do 

indivíduo no conjunto das relações que se lhe apresentam.:"

como mundo prático-utilitário. Portanto as relações obje-

tivas se manifestam ao indivíduo não na intuição, mas na 

39 Balcão, Y. Ferreira, et al, op. cit. p.p. 25, 2~, 27 
(grifas meus) 
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prax1s, como mundo do trabalho, dos me1os, fins, proje-

tos, obstáculos e êxitos". 

''O preocupar-se é o aspecto fenomênico do 

trabalho abstrato. O trabalho está tão subdividido e des-

personalizado que já se apresenta como mero ocupar-se e 

manipulação em todas as esferas, material, administrativa 

e espiritual". 

"A passagem do "trabalho" para a "preocu-

pação" reflete de maneira mistificada o processo de feti

chização das relações humanas, cada vez mais profundo, em 

que o mundo humano se manifesta i consciência-diária (fi-

xada na ideologia filosófica) como um mundo já pronto, .e 

provido de aparelho~ equipamentos, relações e contatos;on 

de o movimento social do indivfduo se desenvolve como em-

preendimento, ocupação, onipresença, enleamento - em uma 

palavra; como "preocupação". ''O indi vfduo se move em um 

sistema formado de aparelhos e equipamentos que ele 
.. 

pro-

prio determinou e pelos quais é determinado, mas já há 

muito tempo perdeu a consciência de que este mundo é cr1a 

çao do homem. A "preocupação" invade toda vida. O traba

lho se dividiu em milhares de operaçoes independentes e 

cada operação tem seu próprio operador, seu próprio Órgão 

executivo, tanto na produção como nas correspondentes op~ 

- b .. . ,40 raçoes urocrat1cas . 

4° Kosik, ·Karel - Dialética do Concreto - Paz e Terra, 2~ 
edição, p. 59, 60, 62, 63 (grifos meus) 
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3. ALGUMAS CONCLUSOES 

Em resumo, pudemos observar que a burocra 

cia fabril, reserva um papel especial às ciências psico

sociais, o papel de preservação da hierarquia de poder; ~ 

a opressão com aparências de humanização. Como colocamos 

no início, surgem novas formas de alienar o homem, um no-

vo despotismo calcado na Ciência. 

"Sobre a base dos valores-de-troca, o tr~ 

balho ~ posto como trabalho geral tão somente por meio da 

troca". O processo de trabalho será humanizado "quando for 

posto imediatamente como social e constituir diretamente 

a sociedade, sem recurso necessário à mediação das coi-

sas, sem a necessidade, portanto~ de que os produtos se-

jam valores". 

Para a libertação do homem, o desenvolvi

mento das forças produtivas deverá se subordinar às nece~ 

sidades do trabalho e não do capital ... quando "o desen-

volvimento livre, articulado, progressivo e mniversal das 

forças produtivas cons~ituir a pr6pria premissa da socie-

d d . - "41 a e e, por 1sso, de sua reproduçao 

41 Napoleoni, Cláudio - Lições sobre o capítulo sexto(In~ 
dito) de Marx - Ciências Humanas, 1981, p.p. 35, 39·, 40 
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