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RESUMO 

Este estudo parte dê urna análise crítica da inser

çao do psicólogo nas organi zações de tr aba lho. 

' Observando a atuação do psicólo go ~omo agente de' 

produção de subjetividade do sistema c apital ist a , procuro co

nhecer as forma s de produção capitalistica 'de subj e tividade e 

suas rupturas , no contexto'brasile iro de produção, a parti r de 

urna investigação teórica sobre o capitalismo e urna pesquisa de 

campo em um sindicato vangua rda ou combativo. 

O tema e então abordado .em quatro q~estões bási cas : 

O poder , analisado a partir da históri a da industrializaçã.o, 

que segundo inte resses det erminados produzia corpQ ~ uteis e 

servis para atender a urna demanda de acumulação de capitais 

e explor ação do trabal ho humano. 

- .A desqual i ficaçã o no ~ujeito no trabalho pela parci a lizaç ão 

e pelo automatismo do ato que o expropria de seu saber . 

. 
- A despoli tização. pela produção ,da submissão e da fragilidade 

. . 
fren te ao pai-patr ão. Pela redução da liberdade e 'dignidade 

que se efetua pela natur a l~ zaç~o do determinismo e do siste

ma social inalte r ado. 
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- A quest ão do uso e abuso do corpo que produz um ser descarti 

'" vel, negli genciado pelo descaso com a sua saúde. 

Concluindo faç~ uma anilise do caminho percorrido 

pelo psicólogo nas organizaçõ es procurando realçar as cont radi 

çoes teórico-pritica que defin em o seu campo de atuação, acre -

ditando estar ' contribuindo par a um enfoque e uma ~tuação mais 

critica destp espaço. 
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SUMMARY 

This study derives from a criticaI anaIys is of the 

insertion of the psychologist in work organizations . 

By observing the performance of the psychologist as 

an agent of production of subjectivity in the capita I istic 

system, I made an attempt to get acquainted with the form of 

capitaIistic production of subjectivity and . its disruption s in. 

the context of BraziIian production . This ~as done through . . 

theoretical ·investigation about capitaIism, as well ~s f i eId 

research conóucted in a vanguard, combative type .of unl.on . 

The theme i s then appr~ached in four basic 

questions: 

- The power , anaIy~ed from the history of industriaIization 

which, by fol lowing determined interests, produced useful 

and menial bodies, in order to meet the demand of 

accumulating capital and of exploitati o~ of human woik . 

The disqualification of the subject at work through 

segmentation and automation of the act ~hich expropriates 

him/ her of his / her knowledge . 

The lack of political . awareness though production of 

submiss ivenep and fragility in front of a paternalistic 

v 
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type of authority, as well as through reduction of freedom 

and dignity, which is done by naturalization o~ the 

determinism and the unaltered social system. 

-, The ques tion of us e and abuse of the body, which produces 

a dispos able kind of being, neglected by , l ac k of concern 

with his/her heaIth. 

, I n conclusion, I anaIyse the path taken ' by the 

psychologist in the organizations, trying to enchace both 

theoretical and praticaI cpntradictions wh;Lch define his/her 

field of work, in beI ief taht t h is wi ll contribute to a mor e 

cr iticaI approach of this area. 

. . 
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~ I - INTRODUÇÃO 

o advento da Psicologia do trabalho funde-se com as 

pr6prias origens da Psicologia cientIfica. 'A sociedade indus-

trial capitalista - com transformaç6es polrticas, econ6micas ~ 

sociais - centTal'iza a produção nas organizaç6es ou empresas c~ 

r.acteri zadas por uma divisão de trabalho, claramente definida, 

com pessoal substi turveI ·e pronunciada hierarquia de autor ida-

de. 

Como afirma Selznick : 

fi ••• é necessário que as r e laç6es dentro da es
trutuTa sej am d 'e tal forma determinadas que os 
indivIduos sejam interc~mbiáveis e que a orga
nização fiqu e assim livre da dependência de qua 
lidades pes soais. Desta maneira, a estrutura 
formal ficará sujeita ~ manipulação pr ev isIvel, 
um instrumento de ação racional ." l . 

,Assim, as necessidades humanas, seus desejos, vonta-

des e satisfação são fabricados pelos padr6es dominantes insti 

tuIdos, ,nos quais o. controle e a su s pensão são a espinhal dor-

sal da eficiência e da produtividade, dando a racionalidooetec-

no16gica um caráte~ polftico passa submeter e . dominar o homem-

fi A Tacionalidade tecno16 gica revela o seu cará
ter polrtico ao se tornar o grande veiculo de 
melhor dominação, criando um universo verdade i 
ramente totalitário no qual sociedade e natur~ 
za, corpo e mente são mantidos num estado d~ 
permane~te mobilização para a defesa desse uni 
verso. fl 2 

I· I 
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Desse "modo, a mão-de-obra recrutada requer a possibi. 

1idade de padr6es de personalidade e aptid6es que conduzam 
~ 

a 

eficiência . A medida é introduzida ,como "instrumento cientÍfi-

co ", para garantir a adaptação dos indivíduos i nova ordem so-

cia1. A Psicologia contribui atravês de suas técnicas . dé sele-

çao e orientação . 

Ga1ton; interess~do na mensuraçao das diferenças in

dividuais, proporciona um '~isposiiivo ade~uado para a objetiv~ 

ção do homem pela "identifica~ão dos psico10gitamente mais ca-

pazes", a partir da medida" de aptidão e traços de personalida-

de, dando margem i construção posterior dos te~tes mentais, cri~ 

dos por Cattell e aperfeiçoado por Binet (IM),Verman (QI), lar 

gamente utilizados em empresas e escolas. 

Os testes psicot~cnicos responde~, assim, i nec~ssi-

d~de da empiesa de 'medir, classificar, diferenciar, norma1iza~ 

prever e ,adaptar seus membros . À 'medida que igualam os indi ví -
. . 

duos na seleção, vão instificando a igualdade de oportunidade. 

Em contrapartida, descriminam traços de personalidade, habili

dade e aptid6es e inscrevem-se na práxis psi integrando ou mar 

ginalizando, de a~ordo com o interesse do sistema. 

Ntlm contexto mais geral, e~ta psicologia de base be-

haviorista, que responde pela predição e pelo controle do com-

portamento, é utilizada mas organizaç6es, auxilian~o no plane-

jamento de promoç6es, transferênciis, admiss6es, demiss6es nas 

análises de absenteismo, desmotivação, baixa produção, aci-
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dentes, visando sempre uma açao disciplinada em conformidade 

com. as normas. 

A expectativa do papel ~, portanto, que o indivfduo 

tenha um desempenho que atenda aos'interesses organizacionais, 

para obter os seus, nem sempre contemplados por problemas "ad-

ministrativos " , ~'verbas" ou " redução de quadros" . A partir daí, 

a ilu são de que o que ~ bom para a organização iamb~m ~ bom 

para o indiv-Íduo concebe obj etividade ã. eX'ploraçãci da mão-de 

-obra. 

Neste ccntexto, ~ntendemos que a malor ambição das 

organiz a ç6es' ~ poder controlar o comportam~nto de seus memb~o~ 

es tre i tal' os ' I imites e s t ipu lado s pelô 's -.respec t i vo s pap~ is e que 

para muitos a racionalidade atende a este deseio . 

"A finalidade da s e leção e colocação de pessoal 
~ identificar os indivíduos que pos suam as ca
racterístic a s qu e indicam que eles t~m 6timas 
possibilidades de t~rnarem-se empregados satis 
fat6rios (e, o que ~ de se esperar, satisfei ~ 
tos) . "3 

Porém, algumas quest6es emergem dest.a qualidade quais 
. . 

os parâmetros para a esc olha do "mais "apto ", para a escolha .de 

um empregado satisfat6rio e $atisfeito? Ficará o empregado es 

colhido como satisfat6rio, necessariamente, satisfeito? Qual o 

significado do "homem certo", e do " lugar certo? " 

A Psicologia da escolha , ao unir homem e lugar a um 

:espaço i mposto, como certo, torna natural a heterogestão no tr~ 
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: balho, obj etiva o sujeito da produção como obj eto-descartivel, 

fabricado pelas relações maquínica~4 para atender aos intere s

ses da produção, por um .. corpo-útil física e psicologicamente. 

Ao mesmo t .empo, ao justificar que o "mais apt.o" é o mais satis 

feito, rea lçam o pressuposto de ~ue hi uma incorporação total 

dos aspectos ~ominantes, naturalizando J por conseqtiente, as 

relações de produção assim definidas. Desta forma, descaractc~ 

rizam os questionam~ntos do poder que se' impõe. Valores exter-

nos sao assimilados por uma acomodação coercitiva, dada a rigi 

dez das regras, o exacerbado controle hi erarquico e a parciali 

zação das tarefas de rotina: 

Em conseqUência, a prâtica .ps i nas empresas engloba 

este positivismo determinista , a partir de técnicas cientifi -

cas de seleção, treinamento e avaliação :, e cont~ibui para a m~ 

nipulação do homem no trabalho. Este determinismo acirrado foi 

pritica psi, principalmente, nas quatro primeira s décadas do 

século. Depois, pela impossibilidade concreta do determinismo 

totalizante, outras diretrizes apontaram para a socialização 
~ 

do trabalho e a busca. da ênfase, no que ficou conhecido como 

"Relações Humanas", que transferiam o estudo epistemológico do 

indivíduo para o grupo, principalmente por percebê-lo pregnan-

te ' nas condut as individuais. 

~ interessante atentarmos para a inclusão dos estu-

dos de Elton Mayo na organização . Suas pesqui~ as em Hawthorne 

identificariam i rupos informais de trabalho , realçando aspe~ -

tos emocionais nos comportamentos de tr.abalhadores . Os grupos 

; 

l-

I· 
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informais sao então descritos por Mayo como prejudiciais aos 

interesses da empresa , quando agein em defesa dos seus próprios 

interesses, mas considerados de grande valia se instruídos 
~ 

a 

p~rticipa~ão e cooperação pelo bem comum da or gan ização . A prQ 

posta de Relações Humanas entra em cena, portanto, com a fina-

lidade de ge~ir ~ais grupos. 

Assim, a determilaçio das apt~dões e habilidades ne-

cess árias são acoplados o "dese jo" e a "vontade" de pertenc:er 

i organi zaçã o, a o grupo empresarial. A cooperação torna-se a 

chave para a integração e o ajust ame nto do homem à "grande fa-

mília" organizacional. 

Portanto, a partir .do e~foque de que o grupo coeso, 

cooperativo, participativo pode provocar e dilec~onar comport! 

mentos e mudanças nos grupos de trabalho (e, diga-se de passa-

gem, nem sem~re int~ressantes para a organi zaç ão), o estudo do 
. .. ,,- .. - .. grupo torna-se prIorltarlo e, para a sua gerencIai principal -

mente o estudo da liderança, : tomad~ de decisão e controle de 

pessoal; Reforçando ~ hierarquia , exa lta- s e como resultado da 

competênc ia adnlinis t ra ti va as respos tas "adequadas " dos grupos 

de- trabal ho. 

Fica patente que a essência da proposta det erm inista 

clássica de controle e previsão ' do comportamento nio muda, ao 

contrário, r evela-se ' pe lo paternalismo dos-dirigentes. 

"O qu e s e cria. aqui ' é um sentido falso de 
part icipação e autonomia, intencionalmen 
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te provoocado, a fim de despertar a coope
ração dos operirios e seu compromisso com 
a iniciativa da organização . "S 

6 

Reconhece-se que o c onhecimento acerca das comunica-

çoe ,s, formas de liderança e relações' interpessoais no trabalho 

são importantes para melhorar a vida do hom em nas organizações, 

porem, caminh~'-se com b"a-se n~stas informações na mesma direção' 

da administração cientrfica, ma~carando-se conflitos indivf 

duos/or ganização . 

Do mesmo modo, estudos posteriores, que buscaram uma 

relação ma i ,s "humani s ta" nas or gani zações, d esca'rac ter iz'am a 

alienação do homem no trab a lho ao consider~-la de forma SiM

plista como incompatibilidade ~s r~gra s e norma s da empresa 

Igualment e, não qestionam a dominação ' como incorporação coer -

~itiva ao indicarem a submis~ão e a sujeição pOlitica,ideo16gl 

ca , econômica e psico16gica como uma "pr edispos ição", isto 
~ 

e , 

"disposições genuínas" para s~ acomodarem frente ~ autoridade, 

natuaraliz ando, assim, o exer~ício da dominaç ão . 6 

a impo r tante ressaltarmos, neste ponto, que o inte -

resse humanista nas organizações surge na decada de 60, ep oca 

da movimenta~io social na França e Europa, e n a concretiza ~ ão 

da ditadura militar no Brasil, com grande' perda dos direitos 

ieivináicat6rios dos trábalhadores no referente ~s condições de 

trabalho. 

, 
I 

í 
I 
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Neste caminho, qual seriam então 'as possibilidades da 

humani zação nas organizaçõe s? Quais as possibilidades de espa

ço para liberdade e autoconsci~ncia numa sociedade na qual re

gras e normas autoritárias extrapolavam os muros da fábrica? 

. Veriricamos que o contexto s6cio-politico em que as 

intervenções ocorrem ~ descaracterizado pór práticas psi~ndivi 

-dualizantes que se esgotam em si mesmas, que propoem mudanças 

humanas sem alterações das estruturas sist~micas~ 

Cons ideramos, enfio , que esta prát ica usual em psic~ 

logia nas organizações, e não s6 nelas, descontextualizadas . do 
" 

seu processo his~6rico reforça a i~teg~ação do homem is cir -

cunst incias vistas e fabricadas cpmo permanentes e imut áveis , 

contrapondo~se i luta pelo respeito i singularidade do ser hu-

mano, o que, em Gltima análise, definiria a sua ' proposta hurna-

nista. 

A liberdade e a autenticidade constituem, desta foy-

ma,- um "comportamento" subordinado aos limit es proporcionad?s 

pelos interesses dominantes do proces,so de dominar com "flexi-

bilidade" e "abertura". Caracteriza, historicamente , o liber a -

lismo conservador, que se espelha nas atividades brasileiras 

no Estado, nas · organizações, nas escolas. 

Assim, o psic~logo t em contrjbuido para a produção 

de subjetividade capitalistica, por "humaniz ar " comportamento s 

sem questionar seus conflitos, por inscrever suas questões aos 
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limites do possível organizacional, por utilizar suas técnicas 

e conhecimentos em nome do controle e da submissão organizaci~ 

nal. 

o psicólogo, vestindo, então, a capa da " assessoria 

de staff", manipula politicament~ comportamentos socializantes 

e remete a decisão externa que, em ' última análise, pretende a-, 

placar a luta de classes, atendendo a interes ses def inidos. O 

psicólogo, portanto, como staff, "s em comprometer.:..se " com as 

decisões, realiza o controle ideológico no plano social. 

Aqui delimitamos nossa problemática, urna vez que a 

discussão e a crítica da psicologia 'na 6rgani zação de trabalho, 

analisando~a como agente de produçjri de subjetividade, envol -

vem, necessariamente, urna reflexão maior sobre alguns pontos 

de produção capitalística de subjetividade, inscrita, princi -

palmente, no con texto brasileiro. 

Com esta intenção, o texto será desenvolvido a par

tir de quatro questões que, a nosso ver, dão lugar ã produção 

de subjetividade nas organizações brasileiras: ' I 
~ 

- A questão do poder como lugar naturalizado e legiti~ado pe-

las classes ~ominantes. 

- A questão da desqualificação do trabalhador. 

- A questão da despoliti zação, ao se conceber.o comportamento 

corno produto do adestramento. 
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Paralelamente ~ anili~e destas questões, mostrar emo s 

a insenção do operirio na fibrica, não de um operirio qualquer, 

mas de um operirio que se diz consciente ao denunciar a ~rodu-

çao de subje tividade , o que estamos denominando de ruptura. 

-sera. A ruptura mostrada pela fala em destaque o de 

qu em participa da proposta de reverter esse lado do capitalis

mo autoritirio, a fim de -resgatar, nao só a dignidade no trab~ 
• 

lho, mas a vida. pelo sonhQ de ser ao transfoimar suas circun~ 

tâncül.s. 

Estas ofalas nao serao analisadas no sentido clissico 
, 

de lhes outorgar valor, mas inclu ídas no texto por serem privl 

legiadas em nossa busca de conheciment o , c6mo uma visão de mun 

do que nos mostra a" sabedoria do co~idiano, da vida, tornando 

o conhecimento inf inito e sempre valorizado. 

As fal as nos confirmam que a us~rpação do capital e 

uma form a de aviltar, humilhar e desclassificar . a partir de 

_o-cYitê-rios arbitririos dominantes. que se naturalizam pelo po

der-saber, que abafam e anulam outras realidades históricas. 

Conclu indo, fazemos uma anilise da inserção da psic~ 

"logia rieste capit a lismo " autoritirio e procuramos realçar as 

contradições t eórico-priticas que definem o campo de atuação 

deste profissional. 
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Pretendemos tamb~m ampliar as questões da visão pa-

tr9nal que ~ incorporada pelos psicólogos e bloqueia maiores 

voos. Tentamos, ainda, contribuir para um enfoque mais crítico 

deste espaço psi, que esperamos um dia romper com igual singu-

laridade. 

- A produção de subjetividade 

A produção de subjetividadade seri definida no s ter: 

mos de Gl.La'ttari , para quem ela não ~ do ' domínio da nature za hu -

mana, mas de na tureza industrial, maquin i c.a , "fabr icada , mode

l ada, recebida " consumida . II 

Assim, seriam as grandés miquinas produtivas, as g ra~ 

des miquinas de controle social em conexao com as instâncias 

psíquicas, qu e definiriam a maneira de perceber o mundo. A fa 

mília, a escol a , enfim , toda a ', experi~nc i a de vida são indica

dores dessa produção, que não ~ a simples transmissão de ideo-

logias , mas a reprodução e a manutenção de um modelo compo rta-

mental, sensitivo, perceptual, mneumônico qu~ se manifesta nas 

relaçõ es sociais, de trabalho, sexuais, nos fanta smas etc . . 

A subj etividade s er ia, então , fabricada e modelada no 

r egistro do só c ia l, sendo o indivíduo apenas o consumidor des-

sa produção pelos meios de comun i c açã o . Desse modo , a subj eti -

vidade ~ incorporada do exterior, "~ essencialmente socia l e 

assumida e vivida por indivíduos em suas exist~ncia s part icul~ 
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- A singularização 

·"0 termo singularizaç~o é us ado por Guatari 
para designar os proce ssos disruptores no 
campo da produção do desejo : trata-se dos 
movimentos de protesto con~ra a subjetivi
d~de capital f s tica , at r avés da afirmaçã o de 
outras maneiras de ser, outras sensibilida 
q.es, outra percepção etc ."8 

11 

o grupo - sem uma atitu de de . depend~ncia constante ao 

poder global - é capaz de viver seus processos e "l er sua pró -

pria situação " , criando suAs singularidade~ com autonomia . 

São formas .de singularizaçã6 ou revolução mol ecular 

as resist~nci às · ao processo de trabalho a lienante e explorador

e o questionament os das r e l aç6es de poder c~ist a liz adas . 

Os .proce ssos de singularização sao expressos por u~a 

"maneira de dese jar", "uma afirmação posit iva de ~riatividade", 

"por uma ·vontade de viver ou sob revive r ", sao urna . ruptura da 

subjetividade capit a l fsti c a . 

. . 

" I 
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1976, p. 38. 
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8 - Guattari, F. e Rolnik, S . Ibidem, p. 45. 
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" 11 - METODOLOGIA 

O projet? foi apresentado ao Centro de P6s-Graduaçio 

em Psicologia da Fundaçio G~t~lio ~argas em de zembr o. de 1987 

contendo um objetivo ~mp lo, qu al seja, o de "estudar as for ma s 

de produçio de subjetividade capitalista e suas rupturas." 

A ' id~ia levou-nos a buscar em campo qu em nos falasse 

dessa ruptura, desses movimentos que indicãvamos como singula 

res dentro do processo de produç~o capitalista , Para tanto , e~ 

tramos em contato com sindicali~tas e ativistas de um sindica-

to dito vanguarda Niter6i. O titulo de vanguarda teve como sen 

tido empreender lutas contra a exp~oração e a alienaçio propo~ 

tas pelo 'capital. 

O contato ocorreu em dois momentos. No primeiro se-

mestre de 1988 e inicialmente apenas com a pretensão de ouvir , 
-'-r- '- _.- - ' .- . 

de saber, de fazer entrevistas com o objetivQ de pesquisar as 

possibilidades de luta dentro de um sistema que produz fragme~ 

taçio, isolamento, despoliti zaçio. 

As entrevistas, no entanto, foram, acontecendo de 

forma mais rica e envolvente ã medida que as falas definiam es 

paços singulares de vida, de caracteri zaçio do capital, do sin 

I 

I 
j 
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dicato, dos operirios, fibrica e dos patrões, transformando-s e 

em história oral. 

A história . oral como m~todo de pesquisa teve um avan 

ço, em todo o mundo, na d~cada de setenta , por uma retomada da 

preocupação com o indivíduo. Com ela, busca- se a h is tória das 

mentalidades e do cotidiano, procura-se preservar realid ades 

que vão s endo abafadas , com a preocupação de dar voz a qu em não 

tem voz . Na história oral, permite-se, sem restrições, a vis ão 

e a versão dos atores , suas refer~ncias e s eu imaginirio. 

Como o tr abalho foi apresent ado como a no~sa busca 

de conhecer, ' saber mais sobre o nosso espaço de tràbalho em 

psicologia no interior das fibricas . e, principalmente, no sen-

tido de questi onarmos nossa atuação patronal como 
.. . exerc1.C1.O 

profissional, 'a id~ia , embora suscitasse desconfianças do tipo 

" NÃO SEIO QUE VOC~ VAI FAZER COM ESTES ENTREVISTAS, MAS ACHO 

IMPORTANTE QUE O T~CNICO SAIBA O QUE A GEJ TE PE SAI!, tamb~m evo 

cava um desejo de abrir canais de info rmação , a fim de re gis -

tr a r no .mundo sua própria fa l a . 110 OP ERÁRI O TEM QUE CONTAR A 

SUA HIST6RIA PARA .QUE A SOCIEDADE SAIBA, ENTENDA MELHOR ESSE 

SISTEMA CAPITAL ISTA BRASILEIRO~ QUE sd QUER A MIS~RIA E A FOME 

DA CLASSE TRABALHADORA" , marc ando noss a relação com um respei -

to mútuo profi s sional. 

Ao inv~s de uma s~rie de entrevistas fragmentadas 

.0Ptamos pela realização de grandes entrevistas com o mesmo op~ 

ririo, que duravam em m~di a quatro (4) horas. Os atores, lS ao 
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todo (alguns faziam mais de um a entrevista), foram se articu -

l ando, mostrando uma história mais rica, a história de ° suas 

próprias vidas . 

"Ê um momento da hi stória se fazendo", comentaria 

Lim}, uma vez que na históri a oral °0 ritmo, o tempo, a ló gica 

são determinados pelo~ en~revistados. A história oral ~ issim 

pensada como parte do movimento de valqrização do ° individuo , ° 

uma fonte de ampl iaçio do conhecimento ~ientifico, °como ob ser-

2 va AI bert , "es tamo s preocupado s com e s tudo s de caso s, com o 

conhecimento qualitativo da experi8ncia °e da visão de mundo do 

individuo, que nos revela a sociedade, com o ~articular I que 

nos permite conhecer o geral " . 

No segundo semestre de 19 89°, outro contato foi man-

tido com o sindicato, agora com a ptetenção de descobr ir, de 

inventar nov~s formas de atuar em psicologia do traba lho. 

Este contato foi tr avado com uma nova diretoria e, 

talvez por evidenciar melhor o meu lado profissional como psi-

CÓloOgo, recohecido por eles como "AQUELE QUE PEGA, SUGA TODAS 

AS INFORl\1AÇOES DO OP ERÁRIO E LEVA PARA A CúPULA DA EMPRESA QUE 

A ROEVERTE CONTRA O OPERÁRIO", susci tou maior desconfiança, "A-

CHO ESTRANIlO Ui~ PSICdLOGO VIR Ao UM SINDICATO", e perplexidaode, 

" NUNCA VI UM PSICdLOGO FALAR ASSHL .. OLHA QUE EU TENHO 20 ANOS 

DE PROFISSÃO EOM FÁBRICA E NUNCA VI ISSO". Mas , ao mesmo tempo, 

o desejo de enriquecimento abria possibilidades de um cont ato 
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autêntico: "PARECE QUE TEMOS ALGUMAS IDÉIÀS QUE SÃO PARECIDAS, 

AQUI CONVERSANDO ACHO QUE A GENTE SE ENTENDE; E QUALQUER PES

SOA QUE QUEIRA NOS AJUDAR DE FORMA A ABRIR AS DISCUSSOES; ENRI 

QUECER A VIDA DO OPERÁRIO N6s 'ESTAMOS ABERTOS ~!I ' 

Este segundo momento nao fari parte de nosso estu -

do, mas, como foi uma cons~qtiência do tr abalho aqui exposto 

resolvemos cit~-lo corno ilustraçio de sua continuidade. 

A investigação te6ric a do capitalismo brasileiro tam 

bgm foi privilegiada em no;sá busca de conhecimento. Neste ca-

minho três autores, Foucault, Guattari e . Marx, foram marcan 
. -

tes, para o enriquecimento do tema proposto, uma vez que algu-

mas ide ias por eles desenvolvidas vêm de encontro ~ expectati-

va da abord'agem do tema " Produção de subjetividade", delimit a -

do nas questões de pod er , despolitização desqualificação e uso 

e abuso do corpo, fabricado pe~o capital. 

De Foucault obtemos o estudo sobre o poder disci -

p1inar,no qual, a partir de práticas de dominação, o corpo 

vai se tornando d6cil e submisso, atento e ~eceptivo pelo dis 

positivo . da vigilância, do cont ro le ,e do adestramento . De 

Guattari utilizamos a açao de produção de subjetividade do sis 

terna capitalfstico, que engloba tanto a dependência brasileira 

frente ao imperialismo estrangeiro, quanto as formas ,sutis de 

fabricar o perceber, o .sentir , o agir, o querer, o saber do 

ser humano. Com Marx estudamos a inserçãb do' trabalhador nos 

meios de produção, seu contexto alienante e alienador e sua 
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exploração do corpo que g ~til e t~mbgm submisso pelo poder, 

agora, econômico dominan te. 

o des envolvimento do trabalho nao pretende ·aprofun-

dar as idéias desses autores, pela restrição do prôprio espaç o, 

nem ser definitivo em su a abordagem, mas configurar -se como um 

caminho de r ef l~xão q~e se estab e lece, no moment o, criando fon 

tes para novas investigações . 

OS SUJEITOS' 

Os sujeitos foram sindic ~li st as ou ativistas de um 

Sindicato de Ni terôi, que vão se apresentando a partir de tr~ s ' 

momento s : qu em são 1 o que fa zem , o lugar em que s e articulam. 

- QU EM SÃO 

Os ope r~~ios a tivi~ tas t~m uma histôria de vida com 

participaçã o maciça na política d.e .sua cl asse , ou por influên

cia familiar . ou por sentir de forma profunda e diferenciada a 

opr essao do seu dia a dia de tr aba lho~ 

EU ERA GARO TO, 1954; QUANDO COME CEI A TRA

BALHAR EM, FÁB RICA. . . . MEU PAI TINHA ATb 

O RETRATO DE LuIs CARLOS PRESTES NA PAREDE 

... O VELHO, QUA DO IA PARA A AS SEHB LÉIA . , 

ME LEVAVA. NAQ UELA ÉPOCA ERA DIF1CIL, · TI-
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NHA QUE ESCONDER AS CRIANÇAS, ERA PROIBIDO 

MESMO, O MEDO É ATÉ HOJE, MAS A GENTE LEVA . 

SOU FILHO DE OPERÃRIO, MEU PAI ERA OP ERÃ - . 
RIO ATIVISTA, SOFREU BASTANTE POR SER UM 
MILITANTE NAQUELA ÉPOCA DE 64 . ... ERA ME
NINO E ASSISTIA ÀS REUNIOES DO SINDICATO 

COM FLE . FIQUEI HOMEM E TIVE ESSA ORIENTA

çÃO DO .MEU. PAI . ... SEMPRE ME DEDIQUEI, SQ 
FRI MUITO DESEMPREGO . . 

NA NOSSA CATEGORIA A VANGUARDA APARECE POR 

UMA CERTA TRADIÇÃO, OU PORQUE O PAI ERA 
(COMO NO MEU CJ(SO) , OU O IRMÃO, OU PORQUE 
ELE ESTUDOU MAIS UM POUQUINHO. 

.18 

Mostram um desejo' de lut a que se objetiva de forma 

·coletiva. A melhoria ~ obtida para a classe e pela cl asse. 

- _. __ .. _-- ._, ........ 

EU SOU UMA PESSOA CONSCIENTE. ' PORQUE QUAN
DO VOC~ TEM CO NSCI~NCIA, NÃO ACEITA A EX
PLORAÇÃO DO HO},1EM PELO HOMEM. I STO NÃO ~ 

SER REVOLTADO, e VOC~ QU ERE R tER CO~DIÇOES 
DE MANTER SUA FAM1LIA COM MAIOR DIGNIDADE 

E NÃO ESTAR CONSEGUINDO, É TER CONSCI~NCIA 
DA REALIDADE QUE ESTÁ VIVENDO DIA 'A DIA. 

PARA UM ATIVISTA É IMPORTANTE SABER rios 
FATOS, PRINCIPALMENTE DIANTE ·DA VIDA ... PO.8 
QUE UM DIA SE TORNA DIFlcIL PARA ESTE ' ATI

VISTA NÃO DAR AS CARAS I UM CERTO DIA ELE 
VAI TER QUE DAR AS CARAS E VAI SER QUEIMA
DO: DEVE SE PREPARAR ANTES PARA QUANDO A
CONTECER . ... JÁ TER O RESPALDO DOS DEMA IS 
TRABALHADORES É A GARANTIA'. 
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A compet~ncia pr o fissi~nal ~ uma caracteri s tica da 

vanguarda como pudemos observar. 

o TRABALHADOR COMPETENTE TEM O RESPEITO DOS 
OUTROS E TEM GRANDE INFLUtNCIA, POR ISSO PO 

DE MUDAR ESSAS CONDIÇOES EM QUE VIVEM OS 
TRABALHADORES. 

O OPERÁRIO COMPETENTE . ... SE ELE SAI DE UMA 

FIRt-.1A ELE TRABALHA EM OUTRAS, ENTÃO ELE NÃO 

FICA POR BAIXO DE DIRIGENTE NENH~M, ELE FA- · 
LA DE IGUAL PARA IGUAL COM O~ ENGENHEIROS . 
GERALMENTE, O BOM TRABALHADOR É VANGUARDA , 
VEM SEMPRE ' ATUAR NA VANGUARDA DO MOVIMENTO . 

A ação coletiva ~ estimulada e reafirmada pelo org~ 

lho de ser ativista, pela garra em continuar sempre na lu ta . 

GOSTO DE SER OPERÁRIO. 11\1 QUALQUER LUGAR QUE 
EU VOU, EU FALO QUE SOU METALúRGICO; E FALO 
COMO MUITOS FALA~ QUE SÃO DOUTORES, ENGENHEl 
ROS, ADVOGADOS, EU FALO QUE SOU METALORGICO 

COM O MESMO ORGULHO QUE ESSAS PESSOAS TE~ E 
MUITO MAIS ORGULHO AINDA PORQUE SOU ATIVIS - · 
TA, SOU TRABALHADOR CONSCIENTE; PORQUE PRO 
CURO ORGANIZAR MINI1.A CLASSE, PORQUE LUTO 
POR AQUILO QUE EU ACREDITO, PELO MEU IDEAL. 
E TALVEZ ISSO, O MEU ORGULHO, ESTE PENSA\1El:i 

TO! ME FORÇA, ME JOGA COM FORÇA NA FÁBRICA . 
. .. ME JOGA PARA ORGANIZAR , DISCUTIR COM OS 

TRABALHADORES ., PARA FAZER AQUELE OMBRO A 0!i 
BRO QUANDO A SITUAÇÃO ESTÁ DIFtCIL, PARA TEl:i 
TAR, QUASE UM A UM, MOSTRAR A REA~IDADE AO 
PESSOAL, FAZa.'lOS UMA MOBILIZAÇÃO PERMANENTE . 
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GOSTO DA ATIVIDADE DE DIRETOR DE BASE E 
ACHO QUE ESTOU CONTRIByINDO COM A CATE
GORIA E COM A BASE ONDE EU REPRESENTO , 
NA EMPRESA ONDE TRABALHO . 

SOFRI MUITO DESEMPREGO, GERALMENTE PER
TO DAS COMPANHAS SALARIAIS . ... VALE A 
PENA, AGORA TEM O OUTRO ' LADO QUE ~ A F6 
MILIA. CASEI CEDO E LOGO NO INIcIO DE 
CASADO SOFRI UMA JUSTA CAUSA, ELA ESTA
VA GRÁVIDA E SOFREU O PRIMEIRO BAQUE .. . 
MAS EU SEMPRE CONTORNO A SI TUAÇAO , ,SE 
DEPEND ER TRABALHO FORA DE NITEROl, JÃ 
TRABALHEI ATÉ EM SÃO PAULO .... ' MAS . EM 

'QUALQU ER LUG~R QUE EU EStIVER QUERO SER 
ATIVISTA. 

ESSA ~ A NOSSA LUTA, ESTA ~ A NOS SA PRO 
PpSTA E A GENTE SE TRANSFORMA EM DOIS , 
TRíls PARA QUE A GENTE CONSIGA ARTICU _ 
LAR TODOS NESSES MOVIMENTOS QUE CIRCU 

LAM EM NOSSA CIDADE, ESTADO OU PAIs, P~ 
RA QUE A GENTE CONSIGA AVANÇAR EM NOSSAS ' 
CONQUISTAS E EM ,NOSSA LUTA . 

- O QU E FAZEM 

. 20 

. 
O movimento ativista caracateriza-se por singul aii -

zar, por empunhar a bandeira da participaç~o e da solidarieda

de, unindo os traba lhadores na luta por melhores condiç ões de 

vida e de trabalho. 

CADA Ui DE NOS ' TEMOS UM CERTO NúMERO DE 
EMPRESAS PARA' COBRIR DIARIAMENTE . SÃO 
REUNIO E:-J DIÃRIAS , ' DE MANHÃ, ' NO ALMOÇO E 

I· 
I 

I 
I 



~ .. . 
" 

- O LUGAR 

. , ", , , 

" -

À TARDE, ' FAZEMOS FALAÇOES NA PORTA DA FÁ~ 

BRICA E ENTREGAMOS BOLETINS . AL~M DISSO, 
,TEMOS O TRABALHO BUROCRÁTICO DO SINDICATO 

(DIRETORES ) . 

TEMOS CONTATOS DIÁRIOS COM OS TRABALHADO
RES NA FÁBRICA. (BASE) 

FAZEMOS CURSOS PARA APERFEIÇOAl-1ENTO NO SI~ , 
DrCATO COMBATIVO O DEPARTAMENTO ' JURlDICO 
TRABALHA MUITO. OS DIRETORES SÃO COBRADOS 

A PRdPRIA POLÍTICA QUE O SINDICATO IMPRI
ME FAZ COM QUE A CATEGORIA VE~HA tOBRAR . 

TEMOS NO SI NDI CATO 32 DIRETORES, SETE DA 

EXECUTIVA QUE FICN~ AQUI E OS RESTANTES E~ 
PALHADOS PELAS E4P~ESAS, FAiENDO UM TRABA 

LHO DE BASE. 

O sindicato divide-s~ , em : 

Presidência do Sindicato 

QUE CONS EGUE SE EXPANDIR DENTRO DO MOVIME~ 
TO SINDicAL NACIONAL, PARA OBTER E TRANSMI 

TIR INFORMAÇOES, QUE AS EMPRE SAS NÃO DIVUL 

GAM PARA OS TRABALHADORES. 

Secretaria de ~rocuração 

AL~M DE PARTICIPAR DO DIA ADIA DO MOVIMEN , 
TO SINDICAL , ARTICULA A QUESTÃO DA APOSEN

TADOR IA DA CLASSE. CO NSEGUE ' TAMB~M UMA IN
TEG RAÇÃO Cm! OS HOSPITAIS QUANDO ACONTECE 

21 
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ALGO GRAVE, . COMO ACIDENTES , DOENÇAS DE 
TRABALHO. 

Departamento Jur!dico 

COM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS ADVOGADOS 

NO CAMPO DE TRABALHO; PELA MANHÃ, NO AL 
MOÇO 'NA PORTA DAS EMPR,ESAS, DANDO APOIO 
JURíDICO ÀS REIVINDICAÇOES DOS TRABALHA 
DORES. 

Secretaria Gera l 

ARTICULA AS DEMAIS SECRETARIAS, VISANDO 
BOA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, PARA QUE HA- . 
JA m-f TRABALHO COLETIVO . 

Secretaria de política Sindical 

~ O MOV+MENTO SINDICAL ~ SE ARTICULANDO .. 
COM A ÁREA ESTU~ANTIL, NA ÁREA DAS ASSQ 

CIAÇOES DE MORADORES, NA UNIFICAÇÃO DAS 
LUTAS DOS APOSENTADOS . E COM OUTRAS CATE 
GORrAS PROFISSIONAIS . 

. . 

PROCESSOS DE GREVE, CAMPANHAS SALARIAIS, 
DOS MOVIMENTOS ARTICULADOS NAS CA.lv1PA 

NHAS DE LUTA DA cur (CENTRAL ONICA DOS 
TRABALHADORES) A NfvE L NACIONAL . 

O trabalho mostra a singularidade : 

22 
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~ A DIFERENÇA ENTRE O SINDICATO ATUANTE E O 

PELEGO, O PELEGO NÃO TEM DESPESAS, NÃO pO
BLICA BOLETINS, OS DIRETORES NÃO FAZEM CUR
SOS, ' NÃO SÃO ENVIADOS PARA FAZER CURSOS EM 

OUTROS LUGARES, NÃO TEM APARELHOS DE SOM. A 
COISA PARA O PELEGO É MAIS BUROCRÁRICA, TEM · 

O ATENDIMENTO MÉDICO E UM PRECÁRIO ATENDI -
MENTO ,JURtDICO, PORQUE O SINDICATO É MAIS 
A FAVOR AO PATRÃO. 

23 

Todos participam e contribuem financeiramente para 

a manutençio das lutas. 

O, NOSSO SINDICATO SOBREVIVE DAS CONTRIBUI -

ÇOES DOS SdCIOS E TAMBÉH DO QUE A GENTE CON 
SEGUE ARRECADAR CO~ SACOLAS,~ NA PORTA DOS 

ESTALEIROS, NO DIA DO PAGAMENTO. 

PUBLICAÇOES DA CUT, LIVROS. 

VENDEMOS 

• r 
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I - Lima, V. da R. Problem~s Metodo16gicos da Hist6ria Oral -

CPDOC , FGV (datolografado) 

2- Alb erti, V. Esboçando um encontro com a ~ist6ria oral. 

___ :-- CPDüC, FGV (da tilografado) 

. . 
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o EMPRESÁRIO RACIOCINA COMO UM 

FEITOR DE FAZENDA DO TEMPO DO 13RA 

SIL COLO NIA , sO PENSA QUE O ' TRAB~ 

LHADOR TH! QUE ACE'ITAR TUDO E NÃO 

TEM . DIREITO DE FALAR NADA ... EL'E 

CHICOTEIA DE OUTRAS FORMAS: ATRA

VÉS DE PRESSOES ECONOt-.lICAS, PRES 

SOES PSICOLOGICAS . 

op erari o rnatalúrgico . 

25 
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I PARTE : RECRIA -SE O SUJEITO: FUNCIONAL E DdcIL 

Tomando a dominação. como uma qu estão nas relações 

de trabalho, analisaremos alguns pbntos que mostram a .articula 

ção entre disciplina e exploração da f or ça de tr abalho e re a -

firmam, pela prá't ica qu e se es t ab.el ece his tor icamente, o au to-

ritarismo do capita l, c a racteri zando uma r e lação de poder, que 

no Brasil e nas sociedades capit alista~ p~rif~ri~~s manifesta -

se sob a via da modernização cons ervador a . . 

A disciplina do corpo e o cont r9 le do t empo e do s 

movimentos dOe fo·rma ininterrupta torna-m as práticas de co ersao 

ilimi tadas e efetivas na familia no t ra ba lho, no social. Por 

mei o deles, · produz-se subjetividades, formas de perceber 

de pensar , de conceber e d e estar no mundo. Recria-se o sujei

to, um sujeito funcio na l e d6cil, ~til i manutenção da soci eda 

de industrial . 

a na sociedade industrial, principalment e ~o inte-

rior da fá br ica, que no s interess~ . marcar as. relações de po-
. 

der, que tomam como disposit ivo .a discip lina e o controle do 

corp.o. 

VIGILÂNCIA , CO NTROLE E ORDEM SOCIAL : UM REFERENCIAL 

DISCI PLINADOR . 

A discipl ina , no entanto, na o ~ tima prática qu e te-
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nha nascido com a sociedade industrial. , Ela ji se mostrava con 

tundente nas comunidades religiosas antiga s, que formavam gru 

pos visando vigiar os indi~iduos que pertenciam a elas. , E~tas 

comunidades, partindo de conc epções de mundo espec íficas, cri~ 

vam normas de condutas adequadas, e subjetividades conformadas 

e adaptadas: sociedade para a reforma das maneiris , socied~de 

para a supressão do vício e outras. 

,A disciplina, então, era estabelecida nio s6 pela 

repress ao ou pela censura das condutas impr6prias, mas pela 

força desej~nte da pritica~ de um l ado, de . dominar e proteger, 

e, de outro, o de ser dominado e protegido. 

A afetividade era capturada na rel ação qu é se esta- , 

belecia entre dominante' / dom {nado ,e ne~se jogo a força do 

po~eroso, estimulada por 'um mundo imaginirio de poderes migi -

cos , segredos 'místicos, sa I V-ação, eterna, re f orçava o de se j o 

de ser amado e protegido. Criava-se o aspetto moral da domin~-

çao na expressão do bem sobre o mal, da ordem sobre ' ~ desorde~ 

Ser vigiado, vigiar o c orpo, contr'a as tent aç ões, contra o 

"mal", contra o "pecado ", contra _s ~ mesmo, seus ' impulsos, dese 

jos, pensamentos, atos, era uma pritica que se naturalizava e 

se mostrava necessiria para a manutenção dessa comunidade reli -

giosa. 

No decor~er da hist6rii -prin~ipalmente qua ndo o 

dinheiro passa; com a expansão das cidades e d6 com~rcio,' a 

ser fonte de riquezas, quand~ a terra, nao mais arrendada para , 
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o cultivo, ~ trocada e ~endida como qualquer outra mercadoria; 

q~ando homens sem terras e sem meios de sobrevi~ncia por nao 

possuirem bens de produção formam o contingente de homens li

vres para o mercado e para a ind~sttia nascente a defesa da or 

dem, da moral e dos costumes não se restringir~, apenas, aos 

grupos religiosos, mas ter~ um cariter social mais amplo . Se 

antes preservav~-se a ordem em nome da salvação eterna, agor~, 

ela ser i pr e·s.ervad a em nome do p·a ti imônio, da acumulação de 

capital. 

Produ z-se , assim, uma nova religiã6~ a salvação dos 

bens, do capital, cria-se k necess idade de de fesa dos bens, -.a 

medida que uns são proprietirio~ e outros não. O a to dei xa de 
" ... " ser próprio . ou lmproprlO, pa ra se tornar eminentemerite perlgQ 

· so, usurpador e ameaçador . 

A prev ençao emerge como pritica para corrigir . esse 

ato, par a controli-Io dentro do po~sivel " e do virtual . O indi

viduo passari a ser conside~ado e~ função de suas virtual ida -

des, existiri tomo pot~ncia e nao como ato. 

Desta id~ia de prevençao do ato emer ge uma red e de 

institu"iç ões de vigi lincia e correçao: p o I i ·c i a , 11 o s P i t a i s 

prlsoes, escolas, fibricas, que não ~retendem punir o que 
... 
e 

. .. 
nOC1VO a sociedade ou a um grupo determinado, mas que tencio -

nam, segundo Foucault, corrigir, aprimorar, adestrar . "b o 

controle e a reforma psicológica e moral das at itudes e do com 

portamento dos indivíduos ."1 
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A partir de~ta rede de Yigil~ncia do social, o con-

trole pela disciplina do corpo objetiva a re l ação de poder co-

mo relação de dominação, na qu a l exercita-se o olhar permanen-

te sobre o outro. O olhar que, ao ~o~rigir, constroi um saber 

a respeito de quem vigia. Um saber .que estabelece o certo e o 

errado, o normal e o patológico, que se insere nos corpos, nor 

malizando, classificando, ordenando, corrigindo. 

Este olhar do saber, constru ído pela aproprlaçao do 

s aber do optro~ instaura na relação entr e quem olha e qu em e 

olhado um r~ferencial disciplinador de interesse dete rminado . 

A esta relaç.ão de poder Foucaul t denominou "Po der l)isciplinar", 

que ~tua como um instrument o ~e dominação . 

"Mé1;:odos que permitem o cont role minucioso 
das operaç6es do corpo, que assegur am a 
suj eiç~o constant e de suas' forças e lhes 
imp6e unta relação de docilidade e utilida 
de ... fabrica o tipo de homem n~cessari~ 
ao funcionamento e manutenção da soci eda
de industri al ." Z 

A reclusão, segundo o mesmo autor , sofre um aprimo

ramento para atender a essa neces:sid~de ' de control e mais amplo 

do social. Se no século XVIII era por exclusão, a partir da p~ 

n ição do infrátor, no sécul o XIX o enclausuramento passa a ser 

a forma de reclusão: a prisão , a fáórica, os ~ospitais, a esco 

l a não pretendem excluir, mas. fixar. No caso da fábri ca, que 

nos il\teressa em particular, vis'a-~ se fixar a mão - de- obra, a f or 

ça de traballio aos processos de produção, pela inclusão e noY-

3 malização. pelo seqUestro do 1;:empo ' e do corpo . . 
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Fixa-se o corpo pela disciplina . dos movimentos, dos 

ritmos, pela normalização do ato, pela transformação do . fazer 

em ato coletivo, mas embora pareça contradit6rio, nao se pre -

tende fixar o homem, ou melhor, fixam-se todos os h.omens no 

prGcesso de ~rodução na fibrica. mas nenhum em particular. Es

ta é a supo sição de que se produ z, rio capitalismo,"umhomem de~ 

cartivel, sem, no entanto; descartar -se do corpo-Gtil, assunto 

que retomar€lllOS adiante. 

Faixar a mão-de-obr 'a na fibi.i'ca surge como um recur . 

so para mantpr a dominação , a partir de formas diferenciadas de 

controle: da compra e venda da produção dos ar~esãos; do pro

cesso de produção: horas de trabalho , velocidade, ritmo; do 

modo de produzir. pela apropriação do conhecimento do trabalho; 

das inovações cientificas e tecnor6gicas aplicadas de forma s~ 

le tiva para atender i acumulação de capital; e,'~rincipalmente, 

pela produção de um, tipo de subjetividade adequada i reprodu 

ção de toda essa engrenagem. 

Corno afirma Guattari 4 a ~roduçã o de suhjetividade 

torna-se a materia-piima para a perman~ncia'do sis~ema capita

lista a nível macro e micropolrtic~.· O aparato institucional e 

de 'propaganda imprime formas de pensar , de perceber, de viver 

e d~ estar no mundo. 

Ao pJ:oduzir subjetividad,es, cria, pela disciplina do 
. . 

corpo, pelo controle do tempo, do espaço, d'o 'saber, o suj ei to 

negativo do outro, outro que se revela na relação corno o pader 

~bsoluto . Nas redes do poder, um se foitalece na 'anu lação do 
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outro enquanto sujeito ativo , reconstruindo-o. 

liA dominação 'assume como justa e natural a relação 

assim~trica de que ~ parte e não a entende nem questiona como 

dominação."S 

o que domina ~, portant o, o naturalmente poderoso, 

a ele devem ser atribufdo s ' a deci são, a organização e o plane

jamento, não só do trabalho, mas da vida de quem tr abalha . 

. O QUE CARACTERIZA O CO NT RATO DE ' TRABALHO ~ O 
• 

TRABALHADOR ABRIR 'MÃO DE TODOS OS SEUS DIREI 
TOS E SER CONTROLADO PELO PATRÃO, DESDE AS 
~TIVIDADE S INTERNAS DENTRO ~A EMPRESA ATS 
AS ATIVIDADES EXTERNAS NO ÂMBITO DA FAMILIA, 
NO ÂMBITO DA SOCIEDADE. EXISTEM MUITAS EMPRE 
SAS EM QUE O TRABALHADOR DELAS NÃO PODE FRE
QUENTAR DETERMINADOS A.~BIENTES, NÃO PODE FA
ZER ISTO, NÃO PODE FAZER AQUILO FORA DA EM
PRESA .... ISSO EXISTE MUI TO POR AI, ENTÃO 
S ESSA A COMPREENSÃo' DE RESPONSABILIDADE DO 
TRABALHADOR DENTRO DA EMPRESA E DOS SEUS DI
REI TOS FORA DELA. 

Em nome do desenvolv~mentd teçnológico e da vid~ or 

ganizada em sociedade , a dominação ievei a- se inquestionivel, ! 

crftica , ult rápassando os' l imites da rel ação de trabalho . A vi 

~a doop eririo ~ detalhadamente esm iuçada, descoberta para 

fins de precaução e controle do ato em nome do social . Cons -

tró i-se um sabe~ t~cnico a partir da apropriação da vida, do 

corpo, do tempo e se reconstrói a vida, o corpo e o tempo ut i-
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litariamente. 

Vinculados saber técnico e controle social, a ques

tão da eJicácia e da produtividade fica reduzida à utilização 

racional da tecnologia pelos trabalhadores. 

" Neste momento a neutralidade da tecnologia 
, vai aparecer como natur a l, posto que ela 

mesma e a sua presença escamoteiam, justa-
"mente, o fato de que ela repres enta apenas 

trabalho acumulado ou morto~ mas a enfáti
ca ~istincia que sepa~a o trabalho ~anuál 
:lo lntelectuaI. " 6 

Desse modo, o aumento da capacidade técnica a par-

tir de novas tecnologias só se realiza em consonincia com o 

aumento de poder e controle sobr~ o trabalhador. A utilização 

d~ novas técnicas e métodos manifesta-se m~ito mais pe l a domi-

nação , pelo dese jo de poder sobrç o outro, do que pelo 

estar social", enco·b.re o lado pOlítico da utilização da maqui-

nari a que, " seletivamente adequada a uma produção "coletiva, i s~ 

lada pela pragmentação das tarefa ~ , teve um sentido disciplin~ 

dor ao "inibir forma~ de militinci a . A relação entre mecaniza -

ção e desemprego, foi utilizada, "implícita ou explicitamente, 

pelos emp~egadores para manter um exército de mão-de-obra, de 

reserva, para reafirmar o local da fgbrica como única possibi-

lidade de sohreviv~ncia, manter os baixos salários e minimizar 

resistências .. 

Ainda hoje, a procura muito maior que a o!erta; que 

como veremos é urna produção do sistem~capitalista, mantém exa 
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cerb ada o medo do desemprego e imp õe a adesão e o imobilismo 

fr en t e às forças de dominação do capit a l, a partir de situa -

çõ es de a r bitrari edades e desmandos no interior da fábrica. 

A JORNADA DE TRABALHO DEVERIA SER DE 40 HORAS 
SE1vIANAIS . POR QUE 40h? PORQUE, COM O SALÁRIO 
BAIXO QUE SE PAGA NO PAIS, QUALQUER EMPRE SÁ -
RIO PODE COLOCAR NA SUA EMPRESA . O DOBRO QUE 
ELE TEM AGORA . PORQUE, SE UM EMPRE SÁRIO TEM" 
TREs MIL EMPREGADOS, ELE FAZ AQUELES TREs MIL 
TRABALHARH'l POR SETE MIL NA BASE DA HORA EX
TRA. ELE VAI FORÇAR CADA EMPRE GADO A FAZER HO 

.RA EXTRA , QUEM NÃO FIZER Ê MANDADO EMBORA . NA 
• 

NOSSA ÁREA OU EM QUALQUER ÁREA , O TRABALHADOR 
QUE NÃO SE SUBMETER A FICAR OS SÁBADOS LÁ, VI 
RAR SÁBADO PRA DOMINGO, TRA~ALHAR DOMINGO TO
DO, ELE VAI EMBORA PRA RUA. 

o SERÃO Ê SEMPRE IMPOSTO PELO EN GENHEIRO QUE 
COLOCA MEDO NO OPERÁRIO." SE NÃO FIZER FICA DE 
SEMPREGADO E SEM PODER SUSTENTAR A FAMíLIA . 

o TRABALHADOR FAZ MU ITA HORA EXTRA , PORQUE A 
MAIS-VALIA AI NDA "PREVALECE NO CAMPO I NDUS
TRIAL, A ROTATIVIDADE Ê MUI TO GRANDE DEN TRO 
DA FÁBRICA. 

A CRISE NA CONSTRUÇÂO "NAVAL TROUXE PARA OS PA 
. " 

TROES UMA ENORME QUANTIDADE DE MÃO -DE-OBRA DI~ 
PONíVEL EM CIMA DISSO " ELES BARGANHAM SALÁRIO, 
PO RQUE SABEM QUE EXISTE MAIS MÃO-DE-OBRA QUE 
O NECESSÁRIO, PORQUE A PRODUÇÃO CAIU. A PES
SOA QUE ESTÁ ALGUM TEMPO COM UM SALÁRIO ME
LHOR ~ COLOCADA NA RUA E ELES COLOCAJvl OUTRO 
NO LUGAR GANHANDO ÀS VEZES MENOS QUE A METADE 
DO QUE SAIU. 

I 



", , ", 

. ~._._._.~_ . ... ' -'. " 

" J: 

" 

, ,. MANTINHAM O SENAI CServiço Nacional de 
'. 

At endimento a Industria) E AS PR6PRIAS EM-
PRESAS INTERNAMENTE TINHAM SUAS ESCOLINHAS 

PARA CRIAR PROF I ~SIONAIS.ESSES , MUITAS VE
ZES FILHOS DE FUNCIO NÁRIOS , ENTRAVAM NAS 
EMPRESAS COMO APRENDIZES, ESTUDAVAM, FAZIAM 
CURSOS DE PROFISSIONAIS E AINDA RECEBIAM A
JUDA DE CUS TO PARA A PASSAGEM ... DEPOIS DA 
CRISE -AS EMPRESAS PARARAM COM TUDO ISTO , 
FREARAM OS CAMPOS DE NOVOS PROFISSIONAIS E 
HOJE VEMOS OS JOVE NS SAINDO DO EX~RCITO, NAS 
RUAS BUSCANDO EMPREGO E' SEM PROFISSÃO. SE 

, . 
SUJEITAM A UMA EMPREITSRA PARA LI.MPAR TAN 
QUE DE 6LEO , StM CARTEIRA ASSINADA , SEM CO~ 
DIÇOES DE TRABALHO E AT~ SEM FISCALIZAÇÃO DO 
SINDICATO, OU SE ENTREGAM À MARGINALIZAÇÃO, 

'COMO A GENTE vE POR Ar VÀRIOSJOVENs ' A MER
CE DOS TRAFICANTES, OU AINDA FICAM CO RRENDO 
DOS FISCAIS" VENDENDO ~LGO EM PRAÇA PÚBLICA 
, .. E NÃO 56 JOVENS, MAS MUITOS PROFISSIO -
NAIS ESPECIALIZADOS VIRARAJ1 , HOJE, AMBULAN
TES EM PRAÇA PÚBLICA PARA SOBREVIVER. 

NA CONSTITUINTE7 ~AMB:EM DIZ QUE O SALÁRIO MI 
NIMO DEVE 'SER UMA QUANT'IA QUE DE PARA O TRA
BALHADOR SUSTENTAR SUA FAMíLIA', DANDO ALI -
MENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, MORADIA , LAZER, TRANS ' 
PORTE, VESTUÁRIO, HIGIENE, TRATAMENTO MEDI
CO ETC .;. MAS N6s SABEMOS QUE ISTO 'E UM SO
NHO, SABEMOS TAMBEM QUE MUITOS CONSTITUIN -
TES QUE SÃO EMPRESÁRIOS Es~AO VOTANDO NIS SO 
RINDO, SABENDO QUE ALGU~~S LEIS QUE ESTÃO 
Ar NÃO SERÃO C illvlP R I DAS , 

34 
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. No século XVI, a terra nao era mais a fonte de ri-

queza (no sistema feudal quanto mais ·terra alguém 'possuisse 

mais rico seria), o dinheiro , com a expansio das cidades e do 

comércio, torna gradativamen te o seu lugar. A terr a seria en-

tão trocada e vendida como qualquér outra mercadoria . Não se-

ria mais arrendada para o cul tivo, corno antes , dei.xando um gra~ 

de contingente de homens livres e sem terras , se~ menos para 

a sobrevivência. 

Nos séculos XVII e XVIII , surge .0 mercanti lismo, com 

a elaboração ' de teoria econ6m~cas para~obter riqueza e poder. 

A idéia pass~ a ser vender mais do que comprar, estimulando-se 

as industrias e as exportações. Neste época, as co16nias, en-

tre elas o Brasil, eram consideradas fontes de renda, por . se-

rem ricas em matéria-prima. 

No brasil, mantém-se a monocultura, a escravidão e 

o latif~ndio. A figura do latifundio improdutivo e os proprie

tários que utiliz am o trabalho humano quase ou sem nenhum remu 

neração, para provei to pr6prio, marcam claramente, a explora -

ção da força d~ trabalho, conquistada pelo controle e discipll 

nado corpo. O çiclo da cana-de-açucar compreenderia , nesta fa-

se de monocultura, complexos industriais rudimentares , mas efi 

cazes. 
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8 Segundo Alice P . Canabrava, al~m do c 6digo de pena-

lidade que previa a punição física do escravo, era necessário 

que ele introjetasse uma disciplina da rotina de t rabal ho na 

execução ,de tarefas de produção . A tarefa discipli nadora ca

bia aos feitores e mestres, que tinham a responsabi l idade de 

extrair o máximo de trabalho possível do escravo , cuja produ -

ção aumentava pelo aumento das horas de , trabalho ou pela intro 

dução de mais escravos no processo. 

~ 

Assim, nesta epoca, o trabalho assume, em termos 

mundiais, tanto nas manufaturas quanto nos ~ngenhos coloni ais 

uma relação disciplinadora'pela pr6pria conc entração: reunir 

tr aba lhadores sob um comando centra li zad o para uma exploração 

excessiva de " sua ' capacidade f~sica, ' s eja em troca de salários, 

seja pela es~ravidão. O trabalho, j á neste momento, marca o a-

destr ament o ·do corpo produtivo, a partir da ~ivisão de tare 

fas, cada vez mais acentuada, que assegura a máxima produtivi-

dade do trabalhador e a acumulação de bens . 

Fato que se verifica no relato de Antonio B.Castro, 

em Escravos e senhores nos engenhos do Bras il : 

... ' 

liA elaboração do açucar ~ um processo múlti .
pIo e complexo, mas a divisão do trabalho en 
contra-se suficientemente avançada para qu~ 
a tarefa de cada um seja simples e repetiti
va . ,Constrastando com o trabalho artesanal, 
o serviço do escravo não tem "poros " - momen 
tos de folga em que o trabalho é interrompi~ 9 
do para mudanças de local ou de ferramentas ." 



. : 
l . • 

.-
" 

37 

No fin al do s~culo XVllt com a invençio do teor me

cinico movido a vapor , a indGstri a textil evolui na Inglaterra 

e no Brasil. Em conseqUencia o algodio passa a ser, economica-

mente, o produto principal . Lavoura simples,ocupavá 

mio-de-obra e permitia grandes iucros. 

pouca 

A indGstria da construçio naval, embora incipiente, 

reunia trabalhadores onde a divisio do trabalho era bast ante 

acentuada. As atividades manufaturadas afins diversificam-se e 

crescem: confecçio de cordas' , velas, cabos, estopas e óleo até 

sofrerem severas restriç6e~ no tratado assinado por D. Maria I, 

que manda fechar todas as manufaturas existentes no Brasil,por . 

temer a concorrencia. 

Algo similar ocorre em 18l 0~ quando o Brasil, pelo 

tratado de Paz; Amizade e Comercio, ~ obrigado a comprar merca 

dorias inglesas em detrimento de su a própria expansio. 

o Brasil configura ~ se como consumidor de ártigos 

nio-essenciais de secundários e exportador de mate ria-prima 

situaçio que marca seu envolvimento· no mercado internacional 

Esta forma de envolvimento entre países pob re s e ricos cria 

uma . classe privilegiada que serve de elemento de li gação perm! 

nente. 

Fica patente que essa política de exploraçio, sus -

tentada por litifundiários e escravos, era conveniente para uma 

determinada classe dominante -e que por isso permaneceu por dé-
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cadas na sociedade brasileira e ainda hoje possui seus vesti -

gios . 

AQUI NO BRASIL A MENTALIDADE DOS EMPRESÁRIOS , 
EXECUTIVOS QUE SERVEM À EMPRESA ~ UMA MENTALI 
DADE ANTIGA, DA PEDRA LASCADA. OS CARAS s6 
PENSAM EM POLíCIA, s6 PENSAM EM ESPANCAl\1ENTQ 
. .. O EMPRESÁRIO RACIOCINA COMO UM FEITOR DE . 
FAZENDA DO TEMPO DO BRASIL COLONIA, s6 PENSA 
QUE O TRABALHADOR TE~J Q~E ACEITAR TUDO E NAO 
TE~ DIRtITO DE FALAR NADA. o •• SE PUDESSE, ELE 
.CHICOTEAVA O EMPREGADO. ELE CHICOTEIA DE OU
TRAS FORMAS: ATRAV~S DE PRESSOES ECONOMICAS 
PRESSOES PSICQL6GICAS. 

No século XIX, aumenta o afluxo de c~pitar estran -

gciros e cresce o grau de controle exercido por firmas britâni 

cas sobre setore s básicos da economia brasileira. 

" Na década de 1$40, quase metade da exportação ' 
brasilei~'a de açucar, metade da de café e mais 
de metade da de algodão, ' estavam sendo expor
tadas por firmas britanicas." 10 

No final do século, a política 'de comércio livre e 

substituída pelos manop6lios . A tecnologii, as novas descober

.- _· ta-s-~- ó' -cr escimento :y.rbano possibilitam a produção em massa. Pro 

duz-se com maior rapidez, par~ atender a todos e a divisão do 

trabalho ' se qcentua ainda mais. 

No mercado internacional, os monop6lios geram a ne-

cessidade de um mercado consumidor da produção excedente, nao 

, 
jl 
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há mais o predomínio da troca de mercadorias, mas a oferta de 

capital de empr~stimo condicionada a uma absorçao posterior 

de mercadorias . ~ a hist6ria do ~apitalismo como imperialismo. 

Grandes imp~rios industriais ampliam seus investi-

mentos nos' mercados estrangeiros, encontrahdo mao-.de-obra e ma-

t~ria-prima ·bar~tas . 

A vida e o trabalho dos primeiros proletários 

era melhores do que as dos escravos. Trabalhavam 13, 14 ou 

-nao 

15 

ho ras por dia, sem descanso semanal remunerado aos domingos e 

sem direito a f~rias.ll Os' salários dess es ' operários eram comi 

da e bônus; apenas alguns operários especializados 

diárias. 

recebiam 

A utilização abusiva de miq-de-obra barata, homens, 

m~lheres e crianças, tinha a concessão do goverrio, atrav~s dos 

subsídios que 'forneciam para as indGstrias da ~poca, atendendo 

i ideologia de que as fábricas formariam piofissionalmente po-

bres e orfaos . 

" Nao foram pouco os menores recrutados nos asi 
los de orfaos e insti~urções de caridade .. . A 
presença dessa gente favoreceu a adoção de 'me 
canismos de .superexploração, com consequent~ 
rebaixamento dos salários. Essa situação era 
reforçada em virtude da exclusão dos componen 
tes dessa classe de qualquer participação po~ 
lítica . "12 

O mercado de trabalho, ao se de sénvplver em fun çao 

do capital, torna o operário. uma força de trabalho) isto ~; urna 
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uma mercadoria disponivel para os capitalistas. 

40 

Ser mercadoria de algu~m ~ pertencer a óutro, ~ ser 

objeto na relação. Em contrapartida, a mercadoria-objeto-homem 

é a únic a que pode trabalhar retonstruindo o seu valor de uso. 

"A força de trabalho só se torna realidade com 
~eu exercício, só se p6e em ação no tr~balho 
... despende-se determinada quantidade de mus 
culos, de nervos, de c~rebro . etc . . : que se 
tem de renovar."l3 

E o seqUestro dd corpo, pelo dis~~ndio de energia, 

no esforço humano, ao produzir. E o seqUestro do tempo, tr ans

formado em tempo útil para o capitali~ta que se apóia na lei 

da troca de mercadoria ao obter o maior proveito possíve l do 

valor de uso do que comprou. 

O·CAPITAl; TEM A FUNÇÃO DE GERAR LUCRO ATRAVBs 
DA PRODUÇÃO, TEM TODA U~~ ARTIMANHA DE TIRAR 
'LUCRO EM CIMA DA MÃO-DE-OBRA, Db TER MAIS VAN 

TAGEM EM cn~ DA MÃO-DE .... OBRA. 

NÃO E s6 NO LUCRO DO PRD.ÇO FINAL DA MERCADO 
RIA, E TAMBEM CADA VEZ MAis DIMINUIR O NÚMERO 
DE EMPREGADOS, AUMENTAR MAIS O RITMO DE TRABA 

LHO .. . 

O EMPRESARIADO ACHA .QUE O TRABALHADOR TEM QUE 
TRABALHA~, TRABALHAR, TRABALHAR, PRODUZIR,PRQ 
DUZIR, PRODUZIR E ACEITAR O QU~ ELES DÃO, NÃO 
AmlITEM NENHUMA REIVINDICAÇÃO DO TRABALHADOR . 
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o TRABALHADOR NÃO TEM DIREITO DE REIVINDI
CAR NADA, O QUE ELES DÃO PARA O TRABALr~DOR ~ 

O SUFICIENTE E O CORRETO. 
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O capitalismo pressupoe contrat o ~ livres e formais 

entre as partes. Pela l6gica dd c ap ital, abstrata e fo rmal, a 

força de trabalho é uma mercadoria qu.e, como tal, pode ser tro

cada po r dinheiro (salário), mantendo o pressuposto de iguald~ 

de e equiv~l~ncia nas condiç 6es da troca, ~ de vontade em per-o 

tencer ~ relação. Por outro l ado, se a~ partes sao i guais e 

livres no contra to de trabalho, isto pressupoe que a relação de 

dominação de que falamos é"diluída e juridicamente neutr a . O 

contrato é legal e todos são iguais perante a lei , expostos a. 

coerçao apenas sob infração das normas . 

"A cumplicidade estrutural do Estado . e a bas e de 
sigual dos recursos com que cada um c~nsegue f~ 

. zer,':"se e s cu tado pe I a s in s ti tuiç6es ... sup6e que 
muitas decis6es esteja~ orientadas pelas inten- ' 
ç6es de favorecer esta ou aquela fração ou gru
po da burguesia .. . o determinante é que o tra
tamento habitual dos problemas Ui filtr~dos) .. 
'implica ratificar a textura da sociedade que ca 
capitalista. "14 

Objetiva-se, assim, qu em. fa l a, quando fa l a porque e 

d~ que se fala. O discurso é domi nante e não admite réplicas" 

exige, portanto, tota l submissão as regras. 

NÃO .HÁ INTERESSE, DO'S SETORES, DAS PESSOAS QUE 
FORAM INDICADAS PELO MINISTJ:RIO. DO TRABALHO, P!i 
LA DELEGACIA DO TRABALHO, EM SOLUCIONAR OS PRO~ 
BLEMAS DO TR..i\BALI-IADOR. 
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HOJE, TEMOS QUE MODIFICAR ISTO, NOS TEMOS QUE 
BOTAR HOJE, DENTRO DA DELEGACIA REGIONAL DO 
TRABALHO, PESSOAS COMPROMETIDAS COM OS TRABA
LHADORES, COM O MOVIMENTO SI ND ICAL, NÃO PES
SOAS APONTADAS PELO MINISTRO DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO ... 

NORl'vlALMENTE, O MINISTERI.O AO TRABALHO, QUANDO 
yAI À EMPRESA, A PEDIDO AO. SINDICATO, VAI SO
ZINHO" E DEPOIS SIMPLESMENTE MANDAM UMA CARTA 
OFICIALIZANDO A IDA DELES À EMPRESA DIZENDO 
QUE NÃO ENCONTRARAM NADA DE IRREGULAR. 

o EMPRESARIADO BRASILEIRO É O DONO DA BOLA 
NÃO RESPEITA O CONTRATO DE TRABALHO COMO SEN-. . 
DO UM ATO A DOIS. O CONTRATO QUE DÁ DIREITOS 
E DEVERES AOS TRABALHADORES, NA CO NCEPÇÃO DO 
PATRÃO, O TRABALHADOR TEM DEVERES, MAS NÃO TEM 
DIREITOS QUANDO SE CRIA QUALQUER DIREITO EN
TÃO É RECHASADO. ... É, UM PODER DE COMANDO QUE 
AS EMPRESAS NÃO ABREM ~\O. 

NO EXERCíCIO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA, O QUE SE CARACTERIZA É QUE O CON
TRATO DE TRABALHO É O TRABALHADOR AURIR . ~~O 
DE TODOS OS SEUS DIREITOS E SER CONTROLADO PE 
LO PATRÃO .A. RELAÇÃO QUE SE ESTABELECE IMPEDE 
QUE AS PARTES DIGAM, . DISCUTAM OS SEUS INTEREª 
SES ~ PATRÃO É PATRÃO, ES1'Á PRA UM LADO, E T~ 
BALHADOR E TRABALHADOR, ESTÁ PRA OUTRO LADO . 
O TRABALHADOR RECEBE ORDENS, O PATRÃO DÁ OR -
DE NS ... 

AS RELAÇOES DE TRABALHO s0 ACONTECEM DE FORMA 
RAZOÁVEL DESDE QUE O INTERESSE DA IMPRESA SE
JA ÍvLl\NTJDO INTACTO, NO MOMENTO QUE O DIREITO 
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AOS TRAB'ALHADORES, QUESTOES DE ' SEGURANÇA, 

TNvIB bM PRECISAREM SER P'ROTEGIDOS ESSA RE

LAÇÃO DEIXA DE EXISTIR. 
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RACIONALIZAÇÃO E REGRAS : FORMAS DE ' VIDA , SÃO PADRONIZADAS 

Para assegurar a rel ação de ~oder corno dominação , 

a ins erção do operârio na fâbrica ' deverâ ~bedec.er a vârios pri~ 

cípio s disciplinares, tais como : 

- Clausura: no qual o operârio deve manter-se fechado num lo~ 

cal - entra , sai, locomove-se, comunica-se, segundo regras 

predeterminadas . 

O espaço: :onde cada ondivíduo ocupa o seu lugar, o seu papel 

funci onal,h~erarquicamente estabelecido. 

- O tempo: que marca o comportamento e o gesto útil, decompõe 

as atividades, vigia e controla o corpo para ritmâ-Io e ca

denciâ-Io. 

O corpo: que se 'destrói e reconstrói corno corpo-instrumento, 

corno corpo -máquina. 

Tudo pode ser feito em nome da ordem contra a desor 

dem , assim, justifica-se ,o prolongamento do tempo de trab alho 

e da ~xploraçio e o uso extremo da vigil~ncia para conter a 

" rebeldia" e a " inso lênc ia". 
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EXISTE CASOS EM QUE DEZ TRABALHADORES ESTÃO 
SENDO VIGIADOS POR OITO CHEFES. E ÀQUE LE CA 
SO EM QUE A GENTE DIZ: " TEM MAIS CAG:IQUE DO 
QUE INDICO." 

As VEZES VEMOS UM GRUPO DE CHEFIA , ENGENHEI 
ROS, TECNICOS, SUPERVISORES , CONTRA-MESTRES , 
ENCARREGADOS, VIGIANDO DOIS PINTORES . ... e 
UM ABSURDO, MAS O PATP-ÃO GOSTA ' E DISSO .. . 
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A id~ia ~ que o corpo precisa ser ade~trado pelo e~ 

clausuramento da fibrica, como assinala Boris Faust o ao falar 

de sua arquitetura : 

"O sistema de miquinas exigé' a observação, a 
cont'inuidade da vigilância que o estilo das 
construç6es procura raforçar com suas pare
des elevadas e as janelas abertas no a lto, 
'impedindo a visão do exterior."15 

As pesquisas de Fraderic Winsl ow Taylor, inici adas 

em 1880, v~m de encontro a ' estas regulamentaç6es disciplinares 

e pode então, aperfeiçoi- las. Taylor pretendia minimizar a 

ação sindical, que , na ~poca, limitava a produção, visando lm

pedir o desemprego e a reduç ã o do pagamento por peças. Pret en

dia diminuir a resist~ncia da classe operir ia frente o con tro

le e a disciplina da fibrica, que do seu ponto de vista ainda 

era possIvel pelos operirios dominarem o processo e o ritmo de 

seu pr6prio trabalho. 

Este foi o ponto crucial da pesquisa de Taylor: re 

tirardos operirios o conhecimento do pr6prio trabalho, passan-
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do à dire ção da fábrica o planej amento dos movimentos e gestos 

executados n a produção. Anula-s e i criação do autor, e, assim, 

o import an te passa a ser o exercício e nao mais o pensamentoou , 

a linguagem . Por um processo que denomina "Organização cientí

fic a do trabalho" ou "rac i onali zaç§ o do tr abalho", torna movi

mentos e gestos mais simples r ápido"s e automáticos. O'operár i o, 

agora, e forçado a atingir o apic~ do esforço humano. A açao 

maxima cria o valor do temp o útil e necessário , os ge stos cro-

nome t rados permitem maior rapidez e preclsao em menor t empo 

út i 1, pe la eliminação das tIfo 19as". ~ a l e i· do rendimento e do' 

lucro máxifuo, que se concretiza pela precisão do ato . . 

E$ta apr opriação do corpo p~lo seu ade stramento nos 

remete novament~ às afirmaç6es de ~oucaul t sobre o Poder Disci 

pl inar : uma , ~ ' anatomia política" uma Itmecânica de poder lt .que es-

t i nasc end o sobre o corpo: 

"Ela define como 'se p'ode ter domínio sobre o 
corpo dos outros, nã6 simp lesmente para que 
façam o que se quer, mas para que operam c~ 
mo se quer, com as técnicas. segundo a r ap i 
de z e a eficácia que se de termina. " 16 -

A discip lina pro duz, desse' modo, um s aber sobre um 

corpo maleavel para a submissão. 

"A d'isciplina disssoci a o poder do corpo, faz 
dele por um lado uma It ap tidão lt

, uma Itcapaci:, 
dade" que ela procura aumen t a r e inverte por 
outro l ado a energia, a potência que pode
r ia resultar disso, e faz dela uma ,relação 
de sujeição est~ita . Se a exploração econ6-
mica separa a força e o produ to d6 trabalho, 
di gamos que a coerçao discip linar estabele-
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ce no co rp o o elo coercitivó entre ~ma apti 
ção aumentada e um a dominação acentuada ."l? 
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"A racionalização" de Taylor, foi mais tarde aper -

feiço ada por Ford, pelo sistema de montagem em cadeia . M~todo 

que, ao simplificar ao m~x imo as tarefas, extrai dos trabalha-

dores a qualifi~ação e a criatividade , tornando os r epetidores 

de gestos mec~nizadosi assunto que retomaremos na 11 Parte des 

te estudo. 

A intensidade -do trabalho , no s~cu16 XX , torna-se o 

foco dessa racionali zação.·. Não se racionaliza para se trab a 

lhar ~elhor , para se ob ter tecnologia mais avapçada, para se 

utilizar t~cnicas e m~todos mais adequados i sa~de do 'trabalha 

dor, a , pre ocupação ~ o ato, o controle do ato . Servem, somente, 

a tecnologia, a t~cnica e o m~t~do que atendam a este fim. O 

poder exercido com um determinado domínio de saber, extraído 

d6 oper~rio , procura retirar deles : a pr6pria dimensão do pen

sar , tod~ reflexão da realidade. A tecnologia , a t~cnica e o 

m~todo "mais eficaz " se impõem como algo .dado. Controlar e dis 

ciplinar o homem para ajust~-lo a esse "dado naturalmente efi

caz " indica que a dominação que se estabelece na re l a.ção de 

trab alho ultrapassa o nível econômico e confronta-se num nível 

mais amplo sócio-politicamente. "Pensar, portanto, ~ pensar se 

gundo regra s j ~ definidas, e o seu contraponto , ao nível da so 

ciedade, ~ justamente a impossibilidade de pensar al~m das re

gras. ,, 18 
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Assim, poder e capital ditam as regras dentro e fo

ra da fábrica. 

o EMPRESÁRIO BRASILEIRO, APESAR DE DETERMINA 
DO SETOR TER UM DISCURSO LIBERAL, DEMOCRÁTI
CO, ELES TEM UMA ATUAÇÃO MUITO FE CHADA E MUI 
TO DE CONTROLE DO PODER DE CO~~NDO DA EMPRE
SA. ELE NÃO ABRE NÃO DESSE . PODER, PODER QUE 
ELE PR6PRIO ESTABELECE, ELE E OUASE ILIMITA
DO, ELE E TÃO AMPLO QUE QUALQUER COISA DEN
TRO DA EMPRESA QUE NÃO SEJA AUTORIZADA PELO 
PATRÃO E QUEBRA DO PODER DE COMANDO. 

o PODER ECONllMICO CRIA UMA ELITE NA DIRETO 
RIA, ENTRE OS ENGENHEIROS, ENTRE OS TRABALH6 

, . 

DORES, E AS RELAÇOES FICAM ANTAGllNICAS , DE 
RAIVA MESMO. 

O " Poder de comando", ao ditar regras", utiliza co-

mo .dispositivo social a detenção do saber. Esti saber-Poder im 

põe o processo ' de trabalho e o nat.ur a li za, e já que o saber e 

restrito a alguns homens e impossfvel a muitos outros , corr6b~ 

rando a i~~a de desigualdade, há um processo de ed~càção volta 

do para as elites. 

O QUE O TRABALHADOR QUER: COLOCAR O FILHO DE 
LE NO COLEGIO, O QUE ELE NÃO CONSEGUE . ... O 
TRABALHADOR CONSEGUE COLOCAR O FILHO DELE NO 
COLbGIO ATtl UM CERTO PONTO, DAí PRA L.~. 

NÃO CONSEGUE. 

OS TRABALHADORES LUTAM POR ENSINO GRAUITO: 

: . .... 
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Segundo Luiz Pereira,19 os operários apreendem 

48 

sua 
. . 

poslçao como vivência de uma situaçãó de classe "inferior", si 

tuação esta insatisfatória 'na obten§ão das "oportunidades devi 

da" propiciadas pela ordem urbano -industrial. 

o DIRETOR ACHA QUE FAZ PARTE DE U~~ OUTRA 
CAMADA SOCIAL E POR ISSQ O' TRABALHADOR E 
CONSIDERADO INFERIOR A 'ELE. 

EXISTE AQUÉLE NEG6CIO, ELES ESTUDAM ... O 
TRABALHADOR NÃO TEM CONDIÇOES DE ESTUDAR. 

Da mesma forma, o movimento de ascensao social des-

tringe-se' a emp,regos me~hore s mas na mesma cl,asse operári a. A~ 

sim, obj etiva e subj etivamente motivações. aspirações e desej os 

sao estabelecidos pelas relações capitalistas. 

Progredir na profissão vinculada-se no trabalho com 

saber profissional especializados 'que se ministra a contra-go~ 

tas, a fiJn de caracterizar, subjetivamente, para todos os ass.§:. 

lar iado s, melhDres condiç ões de trabalho (remuneração inclusi

. '- "~-,T~n- e' -oportunidade,s de ascensao (no mesmo ofÍ,cio) . 

.Çstas regras de trabalho, de movimento, de vida re-

fletem a desigualdade de classes que, crintraditoriamente, 

mascarada pela ideologia de oportunidad es iguais para todos 

incentivando sonhos e ' expectativas de ascensão. 

~ 

e 
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NA UNIVERSIDADE, O ESTUDANTE ~ A FAVOR. ELE 
VE 1 JUNTO COi\1 O PENSAMENTO DO OPERÁRIO. 
~~S QUANDO ELE VAI TRABALHAR A MENTALIDADE 
DELE MUDA COMPLETAMENTE, ELE PASSA PENSAR 
COMO O PATRÃO ... ACHO ATE QUE ~ UMA QUES -
TAd DE SO BREVIVENCIA PROFISSIONAL, QUE SE 
ELE NAO TIVER UMA MENTALIDADE PADRÃO ELE 
NÃO VAI TRABALHAR ... DENTRO DA MENTALIDADE 
QUE ELE FORMOU , QUE O PODER ECONOMIqAO FOR
MOUR NELE, ELE PODE COMPRAR .. : A CLASSE -iür:-'
DIA CONTI NUA SONHANDO EM SER, EM GALGAR A 
CLASSE SEGUINTE .. . 

Produz-se ' . alênl de sonnos, segredos 

O PATRONATO JOGA MUITO EM CIMA DISS.o, N.í\O ]j 

INTERESSANTE QUE UMA SECRETÁRIA, UM BOY BA
TA PAPO COM · O PESSOAL DA PRODUÇÃO, ASSIM ]j 

INTERESSANTE PARA A EMPRESA QUE A PRODUÇÃO 
FIQUE DE UM LADO E 'A ADMINISTRAÇÃO AO OUTRO. 
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Um texto do s~culo passado que respondia contra a . 

cri ação de escolas para os trabalhadores, mostra com clareza a 

produção . subjetiva da desiguildade em nome do ~ocial, a partir 

da manutenção de um Status quo capitalista nos moldes, hoje 

considerados, conse~vador e autoritirios. 

"Dar educação às classes tr aba lhadoras pobres 
seria piejudical a sua moral e fel icidade ... 

os faria . . . desprezar sua sorte na vida 
permitir-lhe-ia ler f olh.etos sediciosos . .. e 
os tornaria insolentes para com os seus su
pei:iore-s."20 

- ... - -
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DA EXPLORAÇÃO A REPRESSÃO: UMA HIST6RIA DE AUTORITARISMO 
E EMIS~RIA 

so 

A relação de poder, no entanto, tem uma ~ontradição 

que ' lhe é inerente, qual sej a, .a impossibilidade de se exercer 

plenamente a dominação, de anular ~ermanentemente ' a vontade do 

outro. Se, por um lado, isto significa formas singulares de mo 

bilização, 'por outro, detona a necessidade constante de pres -, 

são, de coerção, sob 'pena de aniquilar~se a condição de ser p~ 

deroso. A corrida pelo poder se lmpoe no século XX, corno ve re-

mos, corno um fim em si mes~a. 

ACHO QUE ELES NÃO ESTÃO ÇOM TANTO PODER, ELES 
ESTÃO TENTANDO 'FICAR COM ESSA ATITUDE QUE ELES 
ESTÃO TOMANDO DE AFASTAR CIPEIROS, O CARA QUE 
BRIGA POR AQUELE MATERIAL QUE ESTÁ FALTANDO ; 

, O DIRETOR D~ SINDICATO QUE REIVINDICA , QUE LE 
VA O PESSOAL A UMA GREVE. 

ISTO ESTÁ LEVANDO A GENTE A CRER QUE ELE$ NÃO 
ESTÃO COM TANTA AUTORIDADE ASSIM, QUE SE ELES 
TIVESSEM NÃO PRECISARIAM E NEM TERIfu~ NECESSI 
DADE DE TO MA R ESSE TIPO DE ATITUDE REPRESSI -
VA ... - . 

... QUERENDO BOTAR CIPEITOR E DIRETORES, AO 
SINDICATO PRA FORA ... Ar SIM, ELES VÃO FICAR 
MAJORITÁRIOS MESMO. 

E NOS VIVEMOS ESSE IMPASSE, A EMPRESA AFASTAli 

DO nIRETORES DE SINDICATOS OU CIPEIROS, ALEN
DO QUE O CARA FALTOU AO TRABALHO . .. UM CARA 
QUE TEM GARANTIA POR LEI ,QUE s6 PODE SER DE-
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MITIDO POR FALTA GRAVE ... E ELES AFASTAM O CA . . 
RA, SIMPLESMENTE POR QUE O CARA FALTOU E ALE-
GAM FALTA GRAVE. 

Este poder de repressao torna-se mais intenso, no 

Brasil, com o crescimento da indústria a partir de 1930, uma 

vez que, ne~ta ~poca, a classe operi~ia torna-se mais organiz! 

da, inclusive fora da estrutura sindical oficial. 

~ movimento operir~o atinge .~eu clfmax em 1946,qua~ 

do o Partido Comunista Brasileiro (:PCB) organiza comissões de 

fibrica, com atividades matcantes no conflito capital-trabalho . 

Ganham virias reivindicações, entre elas a ' auionomia sindical, 

o direito de greve e a implantaçio do sistema de delegados sin 

dicais nas fibricas . 

. N6S' ESTAMOS, ' NESSES DEZ ANOS, INCLUSIVE, COM 
A. CRIAÇÃO DE CENTRAIS SINDICAIS, QUEBRANDO E~ 
SA ESTRUTURA COM ALGUMAS INICIATIVAS QUE TIVE. 

.MOS, COMO COMISSOES DE FÁBRICA E OUTRAS, . 'QUE 
. fOGEM ÀS REGRAS DA EST~UTURA SI ND ICAL. 
N6s VEMOS ISSO QUASE QUE CAINDO POR 

HOJE, 
ÁGUA 

ABAIXO, COM A REAFIRMAÇÃO, NA NOVA CONSTITUI-. . 
çÃO, DA ESTRUTURA SINDICAL, FASCISTA QUE ESTÁ 
EM VIGOR HÁ' MAIS DE (O ANOS. 

~ ALGO CO NSTRANGEDOR, PORQUE VEMOS QUE DAQUI 
PRA FRENTE TEREMOS QUE LEVAR QUASE QUE À MAR
GEM ' DA LEI UMA LUTA PARA GARANT IR A AUTONOMIA 
E A LIBERDADE SINDICAL. 
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Em 1947 , o operariado m~nt~m-si na clandestinidade, 
, 

para fugir a repressão p olicial . . 

Após a derrota de Vargas, a burguesia, seduzida p~ 

la capital externo , atinge sua hegemonia econ6mica , que se in-

tensifica, em 1964, pelo movimento ~olítico-milit~r . 

"'No conj untom um governo cons.ervador f orte tem 
vantagens nítidas. Pode encorajar e contTolar 
o desenvolvimento econ6mico, ' simultaneamente . 
Pode ocupar-se de qu e as cl~~ses inferiores , 
que pagam os custos de toda a f orma de moder 
nização não causem muitos problemas. " 2l 

Neste contexto, o golpe militar de 64 permite modero 

nizar sem altyr9-r as estruturas socíais, criando o famoso "Mi-

lagre Brasileiro", gerando, por contraste, o pais moderno em 

tecnologia e miserivel no que di z respeito ~s condições de vi

da da população, majoriiariamente . pobre. 

Deste modo, a tecnologia avançada ~ introduzida no 

Brasil a partir de um plano de mitas subsidiado pelo capi tal 

externo. Num processo de moderni zação, abre-se o país ~s multi 
- . 

nacionais. Por~m . as medidas adotadas para estimular o ' desen -

vrilvimento industrial, pela castração de recursos externos,pr~ 

duz~m um gradativo emp6brecimento da classe trabalhadora , ~ri~ ' 

cipalmente pela redução do pode! ~eal de compra das massas. C~ 

mo agravante, o capi~al estrangeirb que se initala como recur

so de " ajuda" aos' país e s subdesenvolvidos é di:tigido exclusiv~ 

mente aos setores de atividade e con6mica que convém aos inves-

, " , 
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tidores. Em conseqUência, produz-se em desenvolvimento desequi 

librado e desarm6nico, 'que reforça , ainda mais, se situação de 

pobreza da classe operária. A prática da teoria do subconsumis 

mo, na q~al o baixo consumo gera excedentes exportávei~,leva 

o mercado interno a uma franca det~ rioração. Assim. contenção 

de salários e inflação crescente, d.esde 196 4 , provocam, aos 

poucos ~ inGmeros. movimentos popul are s p~r me lhores condiç6es de 

vida, dest acando-se as greves de Ossasco e Contagem, em 1968. 

Da mesma forma, a cap tação de recursos externos e 

a 6missão de moedas para cobrir o endividailiento criam, na prá-

tica, um grande mercado especul ativo~ que desqualifica ainda 
. . ' 

mais a mão-d~ - obra produtiva, ao prevalecer o lucrQ não op era -

cional . pela exploração e o em~obrecimento social. 

EU ACHO QUE A GENTE TEM. QUE AVANÇAR NO MERCA 

DO MUNDIAL DE AC ORDO COM OS INTERESSES DO NOS 
SO PAIs, DO NOSSO POVO. N6 s TEMOS . UM POVO SO

FRIDO, UM POVO ~SSA'CRADO, N6s NÃO TEMOS C0ri 

DI ÇOES DE AP ERTAR ~~I S O CINTO, PARA SI MPLE~ 

ME NTE PR IVILEGIAR ALGUMAS MORDOMIAS, ALGUMAS 
VAI DADES DE SETORES PRIVILEGIADOS EM NOSSO 

PAís. TEMOS, SIM, QUE RETER A NOSSA ECONOMIA, 

SEGURAR A NOSSA ECONOMIA E' REVERTER EM FOR.t\1A 

DE PRODUÇÃO, EM FORMA DE .CRESCI MENTO PARA O 

NOSSO PAí s. 

Há 'um a "nova" ordem; arrocho sal arial, FGTS : [Fundo 

de Garantia por Tempo de .Serviço) e a reat ivaç ão da estrutura 

.sindical corporativista . 

",. 
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"O FGTS extinguia a ' es.tabilidade no trabalho, 
institucionalizada por Vargas, e a substituí
da pelo sistema de indenização obrigat6ria em 
caso de dispensa sem justa causa. Resultou que, 
sendo a dispensa arbitrária, este fundo não 
significou muito em termos de custo para o ca 
pitalista, já que era mais do que compensado 
pelos baixissimos salários mantidos nas indus 
trias graças ao sistema de rotatividade d~ 
mão - de - obra, que veio sub~tituir a estabilida 
de," 22 
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Institucionaliza-se a rotatividade, ratificando-se, 

objetiva e subjetivamente, a produção do homem descartável no 

trabalho. 

O,. 

... '+J"' 

OUTRA COQUELUCHE IMPLANTADA PELA DITADURA MI
TAR FOI A PERDA DA ESTABIL IDADE DOS TRABALHA
D.ORES COM A VINDA DO FUNDO DE GARANTIA 7 HOJE, 

, , . 
NÃO? QUE NOS QUEREMOS LUTAR CONTRA O FUNDO DE 
GARANTIR, MAS A LUTA PELA ESTABILIDADE DO EM
~REGO ESTÁ BOMBARDEADA NA CONSTITUINTE PELA 
QUESTÃO DA INDEN IZAÇÃO ·COMPENSATÓRIA,· UM ::EM
PRESÁRIO HOJE NÃO ABRE MÃO DA ROTATIVIDADE DA ' 
MÃO-DE-OBRA, PORQUE O TRABALHADOR QUE CONSE- . 
GUE ACOMPANHAR A INFLAÇÃO ~ DEMITIDO, E RETOR 
NA, MESES APÓS, COM O SALÁRIO BEM MAIS BAI XO 
QUE ANTES, 

A POLíTICA ECO NÔM ICA DAS EMPRESAS ·~ A .MESMA . 
DEPOIS DO FGTS ELAS PUD ER!\}! FAZER SUA POLfTI
CA ECONOMICA: A EMPRESA TEM UM GRUPO DE TRABA 
LI-IADORES SERVI S QUE ACEITAM ' TUDO, UM GRUPO FI 
XO QUE QUEBRA TODOS OS GALHOS, E TEM UM GRUPO 
MCivEL, ~ O GIRA-GIRA , QUE 1: MANDADO EMBORA E 
~ CHAMADO PRA VOLTAR POR UM SALÁRIO MAIS BAI

XO. 

..4Y ." • • 
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A GENTE SENTE A FRUSTRAÇAO DOS NOSSOS DIREI-
, 

TOS, COM RELAÇAO ÀS REIVINDICAÇOES DOS TRAB~ 
LHADORES, QUE SEMPRE FOI POR ESTABILIDADE DE 
EMPREGO, E ISTO ,AGORA TAMBEM FOI FRUSTRADO 
PELA CONSTITUINTE. 

O QUE FOI APROVADO, A CHAMADA INDENIZAÇAO -
COMPENSAT6RIA, E UMA ILUSAO, E QUE A GRANDE 
IMPRENSA COLOCA ATE COMO UMA VANTAGEM -PARA 
OS_ TRABALHADORES, MAS ~ FALSO ... 

NAO EXISTE GARANTIA NENHUMA, AS DEMISSOES PO 
DEM SER FEiTAS, E UM FRANCO ABERTO_ PARA A RO 
TATIVIDADE. 

N6s VEMOS A1 UMA ESTABILIDADE QUE NAo E EST~ 
BILIDADE COISA NENHUMA .:. O QUE FOI VOTADO, 
FOI .40% DE AC;RESCIMO SOBRE A INDENIZAÇAO DO 
FGTS E ESTE FUNDO NAQ GARANTE ABSOLUTAMENTE 
NADA, -.. 

OS PATROES, O PODER ECONÔMICO JÁ -ESTÂO ARMA~ 
DO SEUS ESQUEMAS ... NA : NOSSA ÁREA, A TOTALI 
DADE DAS EMPRESAS JÁ ESTAO COLOCANDO O FUNDO 
DE GARANTIA À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES 
COM MAIS DE QUATRO OU CINCO ANOS DE CASA, Dl 
ZENDO QUE E UMA DELIBERAÇAO DA EMPRESA . . ; Ar 
A EMPRESA PASSA POR BOAZINHA PORQUE DELIBE -
ROU O FUNDO DO TRABALHADOR, MAS DAl A TREs 
MESES O TRABALHADOR -E MANDADO EMBORA E NAO 
RECEBE ABSOLUTAMENTE NADA .. , ESTA E A QUES -
TAO DA ESTABILIDADE ... 
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O aumento do lucro, obtido pelos menores salários 

pagos aos trabalhadores, foi tamb~m uma política implementada 
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nos anos 70, na qual as indústrias absorviam muito capital e 

pouca mão-de-obra. 

Nesta ~poca, apesar da exploração em prol do capi -

tal, a greve era proibida e os sindicatos sofriam severas in-

tervenções do Estado quanto as suas atividades, estimulando os 

sindicatos '~pel egos", que se tornam, .desde 64, um mal · crônico 

no movimento sindical. 

A produção da mis~ria, da po~reza, aumentava dentro 

e fora da fábrica . Al~m da desigualdade na distribuição da ren 

da, o surto' industrial atraiu migrações para centros urb ano s 

industriais, impulsionando o subemprego e o disemprego, não n~ 

cessariamente pelas migrações, mas pel a po lítica 

que era adotada . 

. A S,ITUAÇÃO DO TRABALHADOR E TÃO GRAVE, TÃO 

DELICADA QUE A PRI MEIRA COISA QUE ELE FA
LA ~ NA QUESTÃO SALARIAL. ELE ACOMPANHA 

,TODA A SITUAÇÃO, TODO ESSE PROCESSO DE ' A
VANÇO DO MOVIMENTO, ACO!'lPANHA, DISCUTE, IYlAS 

ASSIM QU~ O SINDICATO CHEGA NA PORTA DA 
EMPRESA, ELE PERGUNTA: COMO ~ QUE ESTÁ A . . 
CAMPANHA SALARIAL? 

econômica 

PARA NC5s, TRABALHADORES, QUE NOS JOGAMOS 
NA LUTA, t L6GICO QUE O SALÁRIO NÃO t TUDO, 
N6s BRIGAMOS PELA ESTAB:ILIDA.DE NO EMPREGO, 

PELA SEMANA DE 40 HORAS, E VÁRIAS OUTRAS REI 
VINDICAÇ013S MAIS SOCIAIS: EDUCAÇÃO, MORA -
DIA: .. MAS, I NFE LI ZMENTE , A NE CESSIDADE DE 
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SALÁRIO HOJE ~ MUITO GRANDE, OS TRABALHADORES 

ESTÃO NUMA MISERIA TOTAL, FICA ' DIF!CIL ABRIR 

M.ÃO DAS REIVINDICAÇOES -DE SALÁRIO, FICA IMPOS 

SfVEL, ESTA ~ A VERDADE. 

HOJE POR QUALQUER CEM CRUZADOS NOVOS A MAI S O 

TRABALHADOR DOBRA SUA PRODUÇÃO. ELE, POR COA
çÃO DO EMPREGADOR, SOBE ',NUM ANDAIME DE 10;20 M 

DE ALTURA SEM SEGURANÇA, VIRANDO NOITE ... 

A SITUAÇÃO AOS SALÁRIOS, O ARROXO SALARIAL, A, 

SITUAÇÃO DO DESEMP REGO DO TRABALHADOR NO BRA
SIL ~ QUE LEVA A ISSO. O TRABALHADOR NÃO TEM 

A I MA GEM DE QUE O PATRÃO E BONZ I NHO, MAS QUA~ 
. QUER MUDANÇA ~ yISTA COMO UMA PREMIO DENTRO 

DA ATUAL SITUAÇÃO. E NÃO r.~ COMO BARRAR ISSO, 
O PADTRÁO E O GOVERNO CRIAM ESTA SITUAÇÃO. 
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A exploraçio da rnio-d e-obra cresce e o governo, co-

mo indica as suas estratégias, prote gem as classe s dominant es, 

r eafirmando que, como no 'século passado, o país continua , produ 

zindo para os impérios int ernacionais, e que apenas urna mino -

ria é agraciada nesta política de produçio econ6mica. Obtem -se 

mais lucro atravé s de investimentos nio-operacionais do que am 

pli ando~se a capacidade produtiva e o mercado de trabalho. 

.... 

Nds NÃO SOMOS CONTRA 'Os. MERCADOS INTERNACIO -

NAIS, AS NEGOCIAÇOES DE TROCA DE ME RCADORIAS , 

DE ' VENDA DE MERCADORIAS, EU ACHO QUE Nds TE

MOS QUE MANTER ESSE RELACIONAMENTO PARA PODER 
SO BREVIVER DENTRO DAS MERCADORIAS. QUE Nd s PRQ 

DUZ IMOS E QUE ELE S PRODUZEM. N6s PREC I SAJvlOS DA 
MERCADORIA PARA PODER AVANÇAR TECNOLOGICAMEN-

" 
I • 
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TE, E ATE AVANÇAR NO NOSSO CAMPO PRODUTIVO , 

PARA PODER SOBREVIVER. 

NÓS TEMOS QUE IR PARA lTh~ MESA DE NEGOCIA -
çÃO COM ESSE CIDADÃO' PARA VENDER OU TROCAR 
COM O POTENCIAL DE IGUALDADE . SOU CONTRA ES 
SE NEGOCIO DE VIR O ESTRANGEIRO PARA CÁ, O 
AMERICANO COM OS DÓLARES, CHEGAR AQUI E COM 
PRAR UMA EMPRESA, COMPRAR TODA 'A NAÇÃO COM 
UMA MOEDA SÓ. 
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Essa condição de se inVes tir na misfri~ humana por 

interess es de alguns f a~sinada por Fourier cOmo uma nova for-

ma de escravidão, marcante' no no ss o sfculo: 

"A vida operarla é um misto de exploração na 
fib r ica, repressão policia l nbs momentos de 
cisivos e controle social e ideol6gi co nas 
ruas e na cidade."23 

Adota-se uma geopolftica da ocup ação do espaç6, cu

ja caracterfstica marcante é , a expulsão dos trabalhadores dos 

centros urbanos. No Brasil, 'a idéia de urbanidade esti vincu l a 

da à cidadania, e os trabalhadores não sao concebidos como ci-

dadãos, logo., I 
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QUALQUER . COMPANHEIRO QUE SE MANI 

FESTE EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES, DOS DIRE I TOS DELES, 
ESTÁ SENDO EXPULSO DE DENTRO DAS 
EMPRESAS POR JUSTA CAUSA ... 

OperirioMetalGrgico. 
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trabalho, mas nao a do "objeto" no trabalho. 

Um ponto de destaque na despolitização do operário, 

como veremos, é a questão do emprego /desempr ego . 

A fábrica, como lugar d~ proteção, de ' sobreviv~ncia, 

mostra, por reverso, a miseria, o mendigo, a fome, um mundo ve 

getativo , inabitável e anti-social. 

"Ser operário é, então, uma forma relativamen
te privilegiada ou ' superior ' - e concorrida
de viver a condjção de homem 'cQmum ' (no con 
jun t o de sErivilegiado ou 'inferior') na fase 
contemporanea do processo de subdesenvolvimen 
to-desenvolvimento inerente i formação s ocial 
capitalista orasi leira."S 

Se retornarmos a discuss ão do tel1).a fábrica e miséria 

enfoc ado n.a Pa.r te I , ver,ifiCaremos que a vida do operário é a 

refer~ncia da sobrevivência da fâ'brica, e não a dele, no s ist e . ... .-

ma cap ita lista. Assim, embora o ter emp rego seja necessariame~ 

te inque~ tionáv e l, urge que desloquemos o ponto da questão pa-

ra o trabalho, para .o ~omem, para as condições em que se encon 

tram as relações de produção. 

Com este foco falaremos de . algumas práticas no de

curso da hist6ria do operário que marcam 'a prod0ç ão de um ' su

jeito especrfi~o para as relações' de trabalho no sistema capi

talista. 

" , . 
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PEÇA DE REPOSIÇÃO: O HOMEM ALIENADO E ANONIMO 
' . 

Retomemos o período d~ transição do Freudalismo pa

ra o Capitalismo, onde a produção ec~n6mica , ao se multiplicar, 

faz com que o homem perca a sua identidade enquanto trab alha -

dor4 Transformaçõ e s atingem a socied~de, não somente na eGono

__ .-- mia da época, mas' também nos setores sociais, políticos e ide-

ológicos, 

A expansao éomercial dá início aos questionamentos 

a respeito de riquez a s, terras e dinheiro , Verifica-se a mu dan 

ça da r e l ação trabalho - trabalhador. 

Até então, os artesãos des envolviam seus trabalhos 

nos dom~cílios ou nas oficinas, etam livres, possuí am seu pró 

prio material, escolhi am suas tarefai e o modo de realizá - las. 

Eram dono s de si pr6prios. Vendiam o produto 'do seu trabal ho , 

controlavam a qualidade e a quantidade de ~ se produto, dominan-

do o process o e a produção fina l . Ligavam- se diretamente ao mer 

cado, s em intermediários . Trocavam experiencias entre si e pa~ 

savam seu s conhe cimentos aos que com eles · trabalhavam. Or gani-

zavam-s e numa hierar quia linear de tr abalho, constituída de a-

prendiz, companheiro e mestre, que percorriam com a obtenção 

de um novo aprendizado. 

Cbm a exp ansao comercial e as grandes navegações , a 

Europa acelerou .seu desenvolvimento econ6mico, sua busca de m! 

teri as -primas e sua política colo~i ali sta . Em d e corr~ncia, · pa~ 
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o trabalhador, vendido para o capitalista, passa a 

produzir nao somente mercadorias, mas tamb~m transforma-se em 

uma, ao vender .sua força 'de trab~lho. No Brasil, a impossibili 

dade da maioria dos operários poderem trabalhar por conta pró-

pria 

''' Reproduz e eterniza as condições que forçam o 
tiaba l hador a se vender para viver e que colo 
cam o capitalista em situação de comprá-lo p~ 
ra. enriquecer. "7 

Assim, o homem, a máquina e as ferramentas de traba 

lho só terão valor enquanto consumidos pelri capital. Fundamen-
• 

ta-se, neste pressuposto da produçã'o " "processo que ocorre en

tr e coisas que o. capital~ sta ' compro~, entre-coisas .que lhe pe~ 
". 

, 8· 
tenc em ." 

A id~ia de homem-obj e to 

" São os. meios de produção q,ue empregam O· traba . 
lhador . . Em vez de serem consumidos por ele c~ 
mo elementos materiais' de sua atividade produ 
tiva, consomem-no com o fermento 'de seu pró~ 
prio processo vital."9 

o traba~ho ~ definido como esforço humano que 
~ 

sera 

valorizado em funçãO ' de sua utilidade. A utilidade terá carac -
. . 

teristicas mercadológicas, o que ' dá ao valor de uso, produção 

de tr aba lho para a sua própria necessidade, um sentido social, 

portanto a produção deverá ser Gtil par a outros e ser passivel 

de troca. 

o trabalho Gtii 'cri a valor ao pr~duzir um excelen te 

quantitativo de esforço de trabalho que, segundo Narx, C3racte 
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rizaria a mais valia . 
.. 

"O cap ital . é trabalho morto que como um 
vampiró se reanima sugando o trabalho 
vivo . . . e quanto mais O· suga ·mais for 
te se torna ... "lO 
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o homem, como um utensflio da produção, vai sendo, 

portanto, naturalizado nesse processo, como uma própriedadedo 

capitalista. 

Este 'uso do homem pelo homem diverge da escravidão, 

pela possibilidade ampla ' de substit~ição de mão-de-obra que e-

merge com o capitalismo. , A partir do aumento de homens livr~s 

para o trabalho assalariado form a-se um contingent~ de reserve 

de trabaihadores para o , mercado. O, homem passa a produzir, en

tão, como obj eto descartável. 

• - "-r- ----- -~. - • • ,. 

PARA 0 EMPRESÁRIO, O TRABALHADOR ~ ' UM 

OBJETO, QUE PODE SER SUBSTITUfDO POR 

OUTRO, AQUELE POR OUTRO', POR OUTRO 

ETC ... 

O PATRÃO NÃO LIGA PRO EMPREGADO NESTE 

SISTE~~ QUE N6s VIVEMOS . O EMPREGADO ~ 
UMA PEÇA DE REPOSIÇÃO, SAI UM, ENTRA 

OUTRO . 

'NA HORA QUE O PATRÃO QUISER FAZER A TRQ 

CA DAQUELA PEÇA DE REPOSIÇÃO ' QUE FAL~I, 

ELE TANTO ,TROCA O ENGENHEIRO, QUANTO O 

OPERÁR IO. 
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o TRABALHADOR COM 10., 1-5 ,ANOS DE TRABALHO 
E QUE TEM UM SALÁRIO RAZOÁVEL, ACABA S'EN
DO DEMITIDO, DEPOIS ~ ADMITIDO COMO NOVO 
NA MESMA EMPRESA, OU EM OUTRO DO MESMO 
GRUPO, COM O SALÁRIO A METADE DO QUE GA
NHAVA. 

DAI ELE VAI SE SUJEITAR ÀS HORAS EXTRAS , 
À PRESSÃO DO EMPRESÁRIO E OUTRAS COISAS 

,MAIS, E ISTO ~ MUITO RUIM. 

SE SAIR AS 40 HORA.S SEMANA~S. ... 11 Já "TEM 
CATEGORIAS MAIS ORGANIZADAS COM 44 HORAS, 
MAS TEM OUTRAS, COMO A DOS COMERCIÁRIOS 

• 
QUE TRABALHAM 96 HORAS POR SEMANA, EM SÁ-
BADO E DOMINGO SEM EXTRA ... ELES NÃO' CUM
PREM AS 48 HORAS E NÃO TStvi NENHUM DISPOSI 
TIVO QUE OS FAÇA CUMPRI-LAS, TAMBEM NAO ' 
VAO CUMPRIR AS 40 HORAS. 
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Inicialmente, a prática era extraior trabalho aumen 

tando a jornada, Frente as reivindicações operárias de redução 

da jorna~a , de trabalho, a tendência é operar com outra estraté 

gia: reduzir tanto quanto possrve~ o n~mero de trabalhadores e 

intensi ficar o trabalho. 

Com o aumento de intensidade eleva-se a r egularida

de,' a uniformidade, a ordem, a energii do trabalho, e que exi

ge transformações técnicas e sociais do processo de produção: 

no local de trabalho, na produção e na supervisão. 

1)- A atuação simultinea de grande numero de tiaba

lhado~es no mesmo local: os trabalhadorés cooperam nas tarefas 
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trabalh.ando juntos, segundo um plano prede,terminado, de forma 

que as diferentes ope rações. "Sej aJu executadas simultaneamente , 

encurtando o t emp o necessári o para a conclusão de toda s as ta

refas .,,1 2 

o traba lho ~ coletivi zado , mas o homem e iso lado , 

nesse mecani.smo produt ivo . Nasce um hÇ)mem anônimo , uma , parte 

da engrenagem funciona l, um elo da cadeia de produtividade e do 

lucro. E o ~omem que perde a consci~ncia de si ao s6 se . r eco-

nhecer como ' parte do co l e tivo; ~ a " pato logi a da identidade " , 

que figur a como indicador da subjetividade produzida para o ho 

mem coisificad o. 

" int erme diário entre as máquinas e as pe 
çag fabr ic adas, ... isto atinge o corpo e ' a 
aima , sob este golpe a carne e o pensamen
to se retraem. Como se " algu~m repetisse ao 
ouvido de minuto, sem qu e se possa responder 
nada : Yoc~ não ~ nada aqui. Voc6 não conta' 

' ... . chega-se · a admitir, no ~mago de si mesmo, 
que não s e ~ nada. "1 3 . 

1 }- Produção em grande esca l a da mesma esp~cie de 

mercadoria: o que exige um ritmo m~dio de intensidade de tr aba 

lho, . de forma que os movimentos ' articulados pe lo ~oletivoobte-. . 
nham a harmonia de um finico organismo produt ivo. 

o trab alh.o fragmentado to rn a o moviment o automático 

e mais rápido. Mant~m constante ' o .fluxo de ativi dades, ao eli-

mi nar as lacunas que-surgem nas mudanças de op erações. Enriqu~ 

ce , por tanto, a~ forças produtiva s do trabalhador coletivb 

mas empr obr ece o hom~m, pe la monotoej a. , repetição e un iformida 
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o homem produziri part~ de um conjunto de ativida -

des que resultari rium p~oduto social. Não seri, por conseguin

te, dono do seu produto, e esta ~ a ~ondição de ~stranheza des 

te processo de produção que Marx denominou de alienante: "Co-

mo um objeto inente que cada um pode a qualquer momento trocar 
. 1 4 

de lugar. " 

A id~ia da divisão do trabalho, além d~ pret ender o 

aumento da produtividade com fins lucrativos, em'erge como uma 

descoberta contra a "insubordinação", surge como um misto de 
• 

rapide z e ordem que escr avizá o trabalhador. 

"A rap'idez: para alcança-la ~ . preciso re12etir 
movi~ento atris de movimento, numa cadencia 
que por ser mais ripida que o pensamento im 
pede o livre curso da reflexã o e até do de~ 
vaneio ... as ordens: ... ~ preciso .sempre 
calar e obedecer ... Calar-se e dobrar-se ... 
os gestos estão determinados minutos a minu 
to, p e"lo trabalfLO ... . não se pode ser "cons~ 
ciente."lS 

3} O me smo capital de comando: a produção social de 

um conjunto de tr abalhador es precisa de supervlsao e coordena-

-çao. 

A regularidade e a ordem 'estabe l ecidas na produção 

expressam a força do poder de subjug ar o outro pela discip l i : .... . ~. ~ 
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A hieraq~ia tem aqui um papel essencial, pela nece~ 

sidade de se manipular as pesso as para se montar uma "colcha de 

retalhos", retalhos de "fazeres" humanos que impõem seu 

prio retalhamento. 

"Não apenas a diferenciação de funções como a 
necessidade da disc ipliria impõem, no inte
~ior da grande indústria, uma nítida hierar~ 
qu ica' social. 'No topo, o patrão ou o di retor, 
f igura de difIcil ac~ssocom quem os traba -

' lhadores não têm contato na vida cotidiana e 
que em regra se recu sa a re~ebê-los por oca 
~i ão dos conflitos coletivo~; como inst~ncii 
intermediária - barreira est'ancadora dasquei 
xas coletjvas - surge o gerente; na base, o 
mestre e o contramestre, manifestações tangí 
veis da hierarq~ia. s ão eles os , responsávei~ 
imediatos pela disc ip l ina em geral ."1 6 

~ 

pro-

o po~er po de ser , materiãlizado porque o movimento 

de vida na fábrica passa ser o movimento da máquina, o traba -

lhador é peça de reposiçã o. na engrenagem produtiva, pode ser 

trocado a qualquer mome'nto sem interromper o trabalho. O ho mem

-obj eto desc ~rtâ~e l'reafirma, . ~ortanto, o desemp rego como for-

ça paral~sante e despolitizante que revit a liza a tada dia e de 

pendência do traoalhador em r e laçã'Ü ao capitalista. 

O homem insere-se nest a r~lação de dominação, que 

s~râ reprodu zida diante ' dele, através dele e por meio dele. 

A exigência do trabalho noturno, as horas extras in 

tersificadas, o poder coenci tivo p,ara exigir trabalho exceden-

·te são, desta .forma, plenament e justificados' em função da "ne -

cessidade de produção " , prod~ção inquestionável e imutável den 
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tro do sistema assim estabelecido. Resgat amos neste ponto a 

produção da docilidade padrão que ji comentamos, anteriormente, 

e que e descrita com um clareza sem par por simone Weil . 

"Uma docilidade de besta de car ga resignada . 
Parecia que eu tinha nas~ido para esperar • 
para receber, para executar ordens, que nun 
ca tinha feito senão isso , que nunca Maii 
faria outra coisa ." 17 

TREINAMENTO E PADRONIZAÇÃO: UM REFERENCIAL DE SUBMISS"AO E 

DESQUALIFICAÇÃO . 

No final do s~culo XIX um cqnjunto de regras priti

cas submete, enfim , o trabalhador ao trabalho organizado no i~ 

terior da f~brica. Como uma bíblia de controle e discip linari

zaçao, as id~ias de Frederich Taylor penetram de ' forma silen -

ciosa e profunda nas instituições: fibricas, escolas , hospi 

tais etc, com a pretensão d,e bloquear a resis tência dos traba

lhad~res a partir da apropiação do seu saber. 

Al guns princípios citados pelo pr6pri o Taylor , em 
. .. 

The PrincipIes of Scientific Management , expressam, sem masc! 

ra, seus prop6sitos": " Todo possível trabalho cerebra l deve ser 

banido da oficina e centrado no departamento de planejamento ou 

projeto. ,,18 

Naturaliza-se o empohrecimento da mão-de-obra, a 

; desqualificação do trabalho e do trabalhador 'em nome da técni-
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ca, tudo será justificado como uma exigência inente da própria 
" 

máquirta, como a finica maneira de se produzir. Assim, todo co

nhecimento possuidp pelos trabalhadores será classificado, ta-

bulado e convertido em regras, leis'e fórmulas científicas pa-

ra o processo de traba lho. 

A automaç~o, o ritmo . e a cadência serao pontos do 

treino do tra~alhador~ Como o trabalho ~ fragmentado em atos 

simples, a aprendiza gem torna-se rápida e barata. 

Para Taylor, seu ideal de produtivldade nao s e rea -

lizaria at~ que "todos os' mecanismos da oficina fossem aciona-

dos por homens . do merror calibre e alcance e que sao, portanto, 

mais bara.tos do que os exigidos no velho sistema. ,,19 

~ o t empo conceituado com.o fitil, na prática eacro-

-nometragem dos ge stos e movimentos. O gesto e repetido e .con -

de'nsado at~ se tornar o mais rãpidó e precisd possível. O trei -

no aparece para reduzir gest.os " infiteis" . 

Torna-se necessário um saber que possa adequar o 

,_exercício is condições orginicas. O desenvolvimento de t~cni -

cas de racionalizaç~o de trabalho s~o práticas que têm como a

licerce esta regularem de tempo fitil: O poder que domina ~ in-

visível a tecnologia e o ritmo da máqu ina aparecem como eme! 
.. 

. gênci~ da necess idade de desmon t ar o corpo em funções para de-

pois recomp6-10 com a pr~determinaç~o dos a tos. 
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ca, tudo sera justificado como uma exig~n~ ia inente da pr6pria 
" 

miquirta , como a finica maneira de se produ zir. Assim, todo co-

nhecimento possuid,o pelos trabalhadores s er i classificado, ta-
, 

bul ado e convertido em regras, leis'e f6rmulas científicas pa-

ra o processo de traba lho. 

A automação, ' o ritmQe a cad~ncia serao pontos do 

treino do tra~alhador ~ Corno o trabalho ~ fragmentado em atos 

simples, a ~p r e ndi iagem torna-se ripida e barata. 

Para Taylor, seu idea l de produtivldade não se rea- ' 

li zaria at~ que "todos' os' fnecanismos da oficina fossem aciona -

dos por homens , do menor calibr e e alcance e que sao, portanto, 

mais haratos do que os exigidos no velho sistema. ,,19 

:g o tempo conce i tuado com,o fi t il, na pri tica ~ a cro-
~ 

,nomet ragem dos gestos e movimentos. O gesto e rep etido econ -

densado at~ se tornar o mais r ápido e precisd possível. O trei-

no aparece para reduzir ges t ,os "infiteis" . 

Torna-se neces s~rio um saber que pos sa adequar o 

~_exercício is condições orginicas . O desenvolvimento de t ~cni -

cas de racionalização de trabalho são priticas que t~m corno a

licerce , esta regularem de te~po fitil: O poder ~ue domina ~ in-

visível a tecnologia e o ritmo da miquina aparecem como eme! 
.. 

, g~nci~ da necessidade, de desmont a r o corpo em funções para de -

pois re compô-lo com a prédeterm i nação dos atos . 
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o rendimento e a efici~ncia nao correspondem a exe-

cuçao de um trabalho qualquer, mas de um que se propõe desqu~ 

lificante, alienado. 

E O SIGILO QUE EXISTE DENTRO DA EMPRESA, NO 
QUE SE REFERE À ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO; ENTÃO O TRABALHADOR NÃO PARTICIPA , 
NÃO TEM NENHUM ACESSO AOS MECANISMOS QUE RE
GULAMENTARIZAM AS ATIVIDADES DENTRO 'DA EMPRE 
~A NO QUE SE REFERE AO TRABALHO QUE ELp ESTÁ 
FAZENDO . 

. O OP ERÁRIO RECEBE UMA ORDEM PARA CUMPRIR UMA 

TAREFA E ELE NÃO TEM ACESSO COMO FOI DETERMI 
NADA AQUELA CO ISA, SE AQUELA TAREFA VAI SER 
B'EM-SUCEDIDA OU NÃO, SE ·VAI. SER BEM EXECUTA
DA OU NÃO, ISTO E 'PROBLE~~ DA EMPRESA E NÃO 
DO TRABALHADOR. ISTO, 'PARA UM PROFISSIONAL, 
E UMA COISA MUITO CHOCANTE , PORQUE O CARA PAS 
SA A SER UM MERO EXECUTOR DE SUA FORÇA DE 
TRABALHO DE FORMA MAQUINIZADA, O QUE NÃO LHE 
DIZ NADA. ISTO GERA .OS TAIS PROBLEMAS COMO: 
ACIDENTES DE TRABALHO. BRIGAS 'ENTRE CHEFES 
E OPERÁRIOS ... 

O sabe~, a compet~ncia do operário resulta em saber 

e prãtic~ disciplinar. 

ÀS VEZES O CARA E COMPETENTE , BOM PROFISSIO
NAL, MAS POR OUT RA QUESTÃO E DEMITIDO E ÀS 
VEZES UM.OUTRO, MENOS COMPETENTE , FICA; POR
QUE A EMPRESA JOGA UNINDO COMPETENCIA COM A 
AFINIDADE AO TRABALHADOR COM O PATRÃO. 
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EXISTE A COMPETtNCIA RECONHECIDA DOS TRABALHA 
DORES ,A RESPEITO DE OUTRO TRABALHADOR, POR ELE 
FAZER O TRABALHO CERTO E RÁPIDO ... MAS SE ES
TA COMPpTtNCIA TODA EM TERMOS DE SER MAIS RÁ 
PIDO E CERTO NÃO' FOR ' CANALIZADA PARA MELHORIA, 
NO SENTIDO DO TRABALHADOR TER AVANÇO POLíTICO 
E SOCIAL, ELE ESTARÁ COLOCANDO, APENAS, ~~IS 

DI NHEIRO NO BOLSO DO PATRÃO E MENOS SALÁRIO 
PARA ELE E Plu\ O RESTANTE DA CATEGORIA. 

A DEFINIÇÃO DE COMPETtNCIA DADA PELO LADO PA
TRONAL ~ INCORRETA . . . ~ DADA AO PARENTE, AO 
CARA QUE FOI À CASA DO ENGENHEIRO FAZER CON -
SERTOS, AO CARA QUE CONSTRIU A CAsA 'DO DIRE -
TOR .. 

77, 

A submissão i disciplina e ao contro,le deve perpe -

tuar-se no dia a dia da !ãbrica, para que a cad~ncia e o ritmo 

estabeleçam a produção e revitali~em o obj eto-homem desumaniza 

do. 

flEss'a desumanização do processo de ' trabalho , 
na qual os trabalhadores ficam reduzidos qua 
se que ao nível de tra,balho em sua forma anI 
mal, enquanto isento de prop6sito e não-pen~ 
sãvel, torna-se aguda para administradores do 
trabalho comprado . fl 20 

O tempo m~dio para executar o serviço homogeiniza a 

çao, preestabelecendo um padrão , a ser seguid~. 

'torna-se imprescindível um enquadramento profissio

nal de técnicos que as~egurem e mantenham a depend~ncia dos 0-

perãrios , i medida que os separam do meios e dos processos de 

, produção . Diretores, gerentes" técnicos, mestres, contrames 
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tres, que, diariamente, controlam e disciplinam em nome de nor 

mas e ,regras pre~stabelecidas, ,definem esta relação hierarqui

ca de dominação. 

Não há voz, nem história: nem desejo. Repete-se o 

instituido como verdade em nome da ordem do capital. O lucro, 

co~o já vimos, ~ a ordem, e obedec~r, a palavra de ordem. 

HOJE ESTAMOS; PRATICAMENTE, NUM CAP!TALISMO 
NO BRASIL ONDE O LUCRO DO CAPITALISTA FICA 
INTACTO. 

O TRABALHO ORGA~IZADO, BEM-FEITO, O TRABA~ 

LHO FEITO EM MENOS TEMPO, A RESULTANTE DES
SE TRABALHO VAI SIGNIFICAR U~~ INFÂNCIA SEM 
FOME, SEM MIS~RIA, UM PAís FORTE, UM PAIs 
BEM-ADMINISTRADO, BEM-CONDUZIDO ... MAS, NE S 
SE SISTEMA QUE N6s VIVEMOS NO BRASIL, FICA 
DIFíCIL DEFINIR O QUE ~ T'RABALHO . .. nUMA 
COISA TOTALMENTE ALIENADA . SIGNIFICA EXPLO
RAÇÃO, PORQUE A GENTE vB QUE TRABALHO. ~ A 
AÇÃO DE EXPLORAÇÃO PELO ' PODER ' ECONÔMICO, PE 
LO SISTEMA CAPITALISTA . CRUEL, SELVAGEM, QUE 
NÃO SE IMPORTA COM QUEM ESTÁ PRODUZINDO A-

' QUELE TRABALHO. NÃO SE IMPORTA NEM , MESMO 
COMA A MA.NUTENÇÃO DAQUELE . TRABALHADOR. 

O TEcNICO COMO HOMEM - OBJETO DO CAPITAL: A NEUTRALIDADE 
DO PODER-SABER. 

A assessoria t~cnica de Recursos HumanQs, adminis 

tradas pela instituição , fundamenta, muitas vezes. a expectati 

". 
11 
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va do empresariaqo de ocultar as contrádições, minimizando 

negando conflitos capital/trabalho. 
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e 

A alienação torna-se, assim, ~ntendida como um pro-

cesso inevitável na organização do trabalho, e o estudo recai 

sobre o grau de ajustamento do tra ba lhador, perdendo-se Q estu 

do da nature za do trabalho. "O pro"blema não aparece como a de

gradação dot-rabalho, ·mas apenas c.omo sinais ostensivos de in:'" 

satis fação por parte do trabalhador .,,21 

Produz~s e o sab~r da fábrica: obs ervação, análise, 

classificação, registro de dados comportamentais . Instaura- se 

o saber clInico do tipo da psiquiátria, da psi~ologia, da psi

co- soc iologia, 'um saber que transcreve e acumula idéia s dife -

renciadas e individualizadas. 

De sse modo, pela prãtic~ da psicotécnica, o homem 

certo deve ocup ar o lu gar certo . ' Deve ser útil, necessário e 

fixo no sistema. Deve engajar-se pel o cons ent imento, dev e aju~ 

tar-se sem contestar. 

Assim, .para Guattari22 o trabal hador social : técni-

cos, psic6logos , educadores, j6rnalis tas, assistentes sociais 

atu am n~ produção de subjetividade. 

TEMOS ACOMPANHADO O PROCESSO DE MOBILI ZAÇÃO 
ESTUDANTIL, MAS SENTIMOS QUE MUITOS PROF IS
SIONA IS AINDA FAZEM O JOGO DO PATRÃO. 
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ENTAO NA VERDADE AQUELE ESTUDANTE QUE SAI DA 
UNI VERSIDADE E VAI SER 'UM PROFISSIONAL , UM 
ENGENHEIRO ETC. NA FÁBRICA ELE ESTÁ TRABA 
LHANDO FIRME E FORTE , PARA QUE O TRABALHADOR 
SAIA PREJUDICADO E .PARA QUE O TRABALHADORNAO 
TENHA UMA CONSCIENCIA DO SEU VALOR . 

ELES RECLAMAM QUE O PAís ESTÁ UMA PORCARIA , 
MAS NAO FAZEM NADA E rERIAM POSSIBILIDADE DE 
FAZER. PORQUE QUEM t PSIC6LOGO, MbDICO, EN
GENHEIRO, ADVOGADO TEM CONDIÇAO DE UMA. REPRÉ. 
SENTAÇAO MAIOR, TODO TRABALHADOR ESTÁ NO ME~ 
MO NíVEL, MAS EXISTE A QUESTAO INTELECTUAL DE 
MAIOR ENTENDIMENTO , NAo CARACTERIZA A SEPARA . -
ÇAO DE CLASSE SOCIAL, MAS PROVAS A NE CESSIDA 
DE DE PARTICIPAÇAO . 
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A alegação simplista 40 racionalização para justif! 

car o uso ~busivo da t~cnica nos cau sa extranhamente, ao aten-

tarmos para o fato de qu e o uso da tecnologia ~ dirigido . ao 

contro le dos meios de trabalho ~ara a obtenção do luc ro . E a 

supremacia do econ6mico e do t6cnico sobie o social e o humano . 

A p~~tica 6 sempre pol ítica, ela po r si, desmistifica a neutra 

lidade e a objetividade científica . 

"Seria preciso que os es.pecialistas, engenhei 
ro s e outros tomassem mesmo a peito n ão s~ 
construir objetos, bem como· não destru ir ho 
mens. Não torn~-los d6ceis, nem mesmo torn~- . 
los felizes, mas, simplesmente, não obrigar 
nenhum deles a se avilt~n."23 

O t~~nico, como homem-objeto do capital, manipula o 

homem -ob jeto da engrenagem, sem deix~r de ser , tamb~m , parte 
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dessa engrenagem. Assim sendo, a produção recria o homem fren-

te à técnica e o perigo, como alerta Siegfried 
~ 

e que, em cer-

tos casos, o técnico poderia ser incitado a ser somente um téc 

nico, renunciando, desse modo, a ser 'um homem. "O white-color: 

vi ve um mi to: a salvação do s is terna que o cr iou; e a I ime.n ta uma 

. 1 - d ... . li 24 
1 usao: a o prestIgIo. 

REPRESSÃO Â RESISTENCIA: IMPOE-SE O SILENCIO E A 
DESMOB I LIZAÇÃO 

Produ z-se o sujeito-objeto do trabalho capitalista, 

mas ter~ o homem, necessariamente, que alienar-se para VIver 

numa sociedade industrial? Ter~ ele que viver corno urna m~quina 

para acompanha a tecnologia na co~strução do progresso? Quais 

as possibilidades de harmonia: hbmens . x produtividade x empre-

sa x progresso? 

O homem ' recusa continuar sendo o agente da hist6 -

ria, viver seus ideais, integrar-se à sociedade, realizar- se. 

Poder~ faz~-lo sendo um objeto numa compl~xa rede de poder e 

produção alienant e? 

O enraizamento do homem-objeto descartável na f~bri 

ca e uma cir~unst~ncia do poder nas relações de produção que 

~e estabelecem no sistema capitalist a . A despolitização é um 

dispositivo de manutenção desta circunstãncia e se inscreve in 

tra e extramuros da f~brica. 



:' 
"'I 
." .. -.-

"0 capital não organiza mecanicamente a dis
posição que imprime a ci~quinas e homens. Tra 
ta-se de uma relação social, mediada pela 
cap acidade de resistência do ~ovimento ope
rário, nos sindicatos e nas fábricas e, prin 
cipalmente , do lugar que tiver conquistado
na arena polftica. 'O espaço e o tempo, al~m 
de est arem sujeitos i l~gica objetiva impos 
ta pelo uso da maquinaria, igualmente estã~ 
referidos a processos p6lfticos e sociais 
intra e ex tramunos da fábrica."25 
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A oposi ção capital x trabalho' !eproduz.-se nas rela

çoes sociais e polfticas. 

O DIA EM QUE A tATEGbRIA ' FOR CONSCIENTE PO

DE HAVER DIRETOR PELEGO, TRAIDOR, QUE A CA

lEGORIA VAI SER VITORIOSA MESMO ASSIM. . 

Vimo s na Parte I que ci poder de repressao do Est ado 

e da fábrica e os movimentos operários mesclam-se na hist6r ia 

de vida e de condi ç6es de trabalho dos trabalhadores brasilei -

ros. 

A polftica econômica, baseada em recursos externos, 

produz o empobrecimento gradativo e o mercado especulativo, de~ 

qualificando ainda mais , a mão-de-o~ra produtiva . 
.. .... ', ' . . ... 

' ", .-... -
Os sindicatos, com severas intervenções estatais, 

estimulam o peleguismo. E neste quadro a despolitização . ~ pre

mente como dispositivo de imposiçã6 das relações de poder. 

Marcaremos, pelo percurso hist6ric6, como se deu a 

despol itização operária e, paralelamente, mostraremos movimen-, 
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tos de lutas, de eiforço, para emergir no mundo maquinico como 

sujeito. 

' At~ 1930, os decreto s que regulavam o trabalho eram 

ale~t6riose individuais e as leis, praticadai se gundo o crit~ 

rio das empresas, o que gerava lut as ,por melhorias. , 

Desde meados dos anos 20, rto entanto, o ser revolu-

cionirio começa a ser questionado. Como cpnseqU~ncia. a tese 

de integração proletiria torna - se inevit~~el em prejuizo d~ 

sua independ~~cia política. 

Em 1930, contro la- se a possibilidade de os operir ios 

reinvindicarem os. pr6prios interess~s. atrav~s de uma l egisla-

ção legal que atue individualmente.' Quebra-se, portanto, o con 

texto grup al , pelo e svaz iamento da ação reV01'u,cion'aria. 26 Por 

outro lado, as l~is traba lhistas integram o operirio insatis 

feito ~ ordem s6cio-político e econ6mica. 

Surge uma sociedade indus·rial moderna com ~nf ase 

na . pro.dutividade do operirio e nào na expansão do emprego de ' . . 
mão-de-ohra. O operirio. definido como ser produtivo, pa~sa a 

ser utilizado como objeto ' de trabalho, p e rmitindo a obtenção 

de duas frentei: a acumulação de capital e a neutralização do 

movimento de luta. 

O Min'istério do Traoalho f oi então cri ado como or- ' 

.gão que daria ao Estado direitos d~ intervenção legal . nos ton-

II 

i , 
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flitos capital/t"\a:balh.o. Teria ainda como função "Supervisio 

nar a classe operária ao nível da produção, do político e do 

social.,,27 

o MINISTERIO DO TRABALHO FOI CRIADO COM A CON 
DIÇÃO DE TER: REPRESENTANTES DO GOVERNO, DO E!i, 
PRESARIADO E DOS TRABALHADORES. MAS s6 QUE ES , 
TAS ' REPRESENTAÇOES NÃO FORAM ELEITAS DHlOCRA
TI~AMENTE, ,FORAM COLOCÀDAS LÃ, COMO FORAM, NO 
SINDICATO DE 64 A 70, NÃO J: lvIANDATO, E EMPRE
GO MESMO. 

QUEREMOS UMA LEGISLAÇÃO QUE ATUE COM RIGOR 
MAS A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ATUAL ATUA COM RI 
GOR EM CIMA DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES " 
DEPENDENDO O DIREITO DO PATRAo. QUEREMOS QUE 
ELA ATUE DE FORMA A APAZIGUAR ' AS DUAS PARTES, 

Abre-se o direito legal de criar sindicatos , mas sem 

' autonomia: ~ necess ário o' registro sindical obrigat6rio tio Mi-
, . 

nist~rio do Trabalho, proibe ~se o exercício de qualquer ativi-

dade polttica ou ideoI6gica; ' garaRte-se como função principal 

dos sindicatos as atividades assistencialistas, 

VEMOS 1\í QUE EXISTEM CATEGORIAS QU,E NADA FA
ZEM, QUE OS SINDICATOS SÃO CHA~~DOS PELEGOS , 
~ATRONAIS, SINDICATOS QUE , COMUNGAM C 01\/1 O GO
VERNO, COM O PODER ECONÔMICO, ABERTAl\1ENTE. 

A IDJ:IA E DE UM SINDICALISMO QUE NÃO FALE EM 
POLíTICA, :E DE UM SINDICALISMO DE RESULTADOS 

MAS N6s SABEMOS QUE SE O TRABALHADOR NÃO 
SE VINCULAR EM POLíTICA ELE NÃO VAI MUDAR NA-
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DA, E~E PRECISA TER UMA CONSCIENCIA POLITICA , 
ELE PRECISA ENTENDER DE POLíTICA PARA ELE PO 
DER ALCANÇAR O OBJETIVO SOCIAL QUE ELE 'ESTÁ 
QUERENDO . ELE QUER CHEGAR LÁ, MAS NAO SABE CO 
MO . 

COM ESTE SISTEMA DE GOVERNO QUE NOS TEMOS NOS 
NÃO VAMOS CONSEGUIR CHEGAR LÁ. NAo VAMOS CON- · 
SEGUIR MELHORIA~ SALARIAIS, CRECHES, BOLSA DE 
ES!UDO"ACESSO ÀS UNIVERSIDADES ... ENTÃO A LU 
TA 1: ESSA. 

TANTO O GOVERNO COMO OS PARLAMENTARES FAZEM 
TUDO PARA QUE .OS TRABALHADORES NÃO AVANCEM Pº 
LITICAM'ENTE. vocE vE QUE 13 TAO COMUM: S INDIC~ 
TO' NÃO PODE FAZER POLíTICA, TRABALHADOR NÃO 
PODE FAZER POLíTICA, NÃO ADIANTA FAZER POLIT'.!. 
CA, AS REIVINDICAÇOES TEM QUE, SER ECONOMICAS . 
ISTO ESTÁ SEMPRE SENDO MARTELADO , PORQUE ELE 
SABE PERFEITAMENTE A Ú1PORTÂNCIA DA LUTA POLI 
TICA PARA A VIDA DO TRABALHADOR. 

à PATRAO NÃO TOLERA QUE. O EMPREGADO TENHA CON~ 
CI ENCIA, QUE O OPERÁRIO' SAIBA; POR EXEMPLO, 
QUE O PAGAMENTO DELE ESTÁ ERRADO, O PATRÃO NÃO 
TOLERA QUE O OPERÃRIO SAIBA A ,JOGADA DA JORN~ 
DA DE TRABALHO, NÃO TOLERA QUE O OPERÃRIO CO
NHEÇA OS DI REITO S DELE. b POR JSTO QUE O PA
TRAO CUIDA PARA ELIMINAR O SI NDICATO ATIVO 
QUE ESTÁ DIARIAMENTE NA PORTA DA EMPRESA FA
LANDO SOBRE ESSES ASSUNTOS. 
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A qu e stão da greve, sempre pól~mica, lmpoe a il ega-

lidade, favorecendo a repressão policial direta sobre os tr aba 

lhador e . A Lei de Segurança Naciona l , de 1935, e o regime au

que se impl ant ou a partir dar imp6em submissão p e l~ 
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força. N Estado Novo, em 1937, forças repr e ~sivas, 

eliminam do espaço polftico naciohal as lideranças da . 
oper~ria. 
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. aber.tas 

classe 

Cri a-se o imposto sihdical e o sindicalismo e ainda 

mais atr lado ao Estado. 

MUITOS OPERÁRIOS CONFU;~DEM SER NO SINDICATO 
COM MENSALIDADE DO IMPOSTO SINDICAL. ACHO 

QUE ACABAR COM O, IMPOSTO SI ND ICAL VAI TRA -
ZER ~ffiIS SÓCIOS AO SI NDICATO. 

A 

Algumas conqu i stas marcam a ep oc a : estabilidade no 

emprego, regulamentaçio do · trabalho da mulher e do menor, jo r

nada de oito horas , férias remuneradas , contrato coletivo de 

traba lho, · sal~rio mfnimQ suficiente para as sobreviv~nci a . 

Em 194 6, a cl asse op eririi tenta reorganizar-se, a 

mar gem o processo . sindi~al, através das comissões de f~br icas 

e das associações de bairro . Ob t~m · a l g uns ganhos : estabelece -

s e o sistema de delegados na f~brica, conquista- s e novamente 

o dir e i o de greve. 

A ESTA1U LIDADE NO EMPREGO, O DI REITO DE GRE 
VE, A REPOSIÇÃO SALARIAL" SÃO CONQUISTAS QUE 
A CLASSE DOS TRABALHADORES JÀ TIVERAM NUl\'1 

PAS SADO BEM RECENTE, QUE FORAM DEVORADAS PE 

LA REP RESSÃO POLICIAL, PELA DITAD URA. 

., 
111 



.; ',. 
, . " ~ . .. .. . 

.. .. ....; .. ~:. 
87 

Se, nà década de 20, a vigilância policial atenta, 

capaz de atuar ao menor movimento de agitação inscreve uma cer 

ta nosta gia nos process os de l~tas , oper~ria, no fina l da déca 

da de 40, o operariado sente a repressão, cada ve z mais bru

tal, que culmina no mo vimento pol{co-militar de 64. 

"Destituída do di re ito de se organizar em sin
ditatos l ivre s p~ra defender seus direitos do 
trabalho, da representação de classe por pa r
tidos pol íticos, dos ma i s element ares me ios 
de luta contra a superexploração , tais como a 
greve e a negoci ação coletiva , e ,' assa ltada 
por feroz propaganda de massificação e rep res 
são policial a çlasse oper~riaViu-se com ~ 
único direito de produzir e reproduzir a ri
qu~za - a ser ap ropriada pelas elit~s econ6mi 
cas." '28 

Porém, apesar de toda .a repressao contra os mov imen 

to s oper~rios ocorrida, de 45 a 63, a luta torna-se ac irrada 

contra a fome e a carestia. ' Nas empresas h~ moviment os at ivis 

tas que, a partir das comiss6es de ' f ibrica , exigem uma ~onfig~ 

raç ão ho r'izontal nos sindica'tos. Reivindicam a revogação da Le i 

de Segurança Nacional, direito de voto a todos os cidadãos ,con 

d d · d f -. ' d' l' 29 cess a0 o lreito e greve e re -- orma agrarla ra lca . 

NAQUELA J:POCA CDJ:CADA DE 50/60) EXISTIA O DE

LEGADO SI NDI CAL, ENTÃO A GENTE ORGANIZAVA O 

CONSELHO, O CONS ELHO SINDICAL DA EMPRESA, CA

DA SETOR TINHA UM SUBDE LEGADO, O DELEGADO E 

EU FOMOS JUNTOS AS ESCRITcJRIO DO HOME ',I, LÁ EM 

CIMA .. . ONDE TRABALHA, VAt\10S IGUAL A UM FORMI 

GUEIRO, COLOCOU MESMO -
"O ESTALEIRO VAI PARAR, O RAPAZJ: DTIL ENTRE 

A GENTE E SE EL E NÃO VO LT.AR VAMOS PARAR. " 
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o movimento operir i6 e novamente esmagado pelo gol-

pe de 1964, quando viiios de l egados sindicais são demitidos 

proibe-se o direito de greve, ficam-se índices salaria is e, no 

auge de 1966,cria-se o FGTS, que acaba com a estabilidade de 

emprego, propiciando a rotatividade necessiria ao sistema de 

superexploração do tr aba lho. 30 

EXISTE UM FATO QUE PODE TER GERADO ISSO LA DE~ 
MOBI LI ZAÇAO) ESSES ANOS TODOS QUE PASSARAM , E 
O MOVIMENTO SINDICAL NAO PODENDO FAZER NADA,NA 
EpOCA DO GOVERNO MILITAR, PORQUE A DITADURA ERA 

MAIS TAXATIVA. HOJE, A DITADURA. E CAMUFLADA 
FOI A NOSSA lMPRESSÃO QUE MU~OU, PARECE QUE A 
CONJUNTURA DA SOCI EDADE ESTÁ A MIL MARAVI LHAS, 
ÇOM AQUELE ESPAÇO PRA vocE FALAR O QUE PENSA , 
DE S~ POSICIONAR, .DE votE iR Ã RUA E DISCUTIR 
B-EALMENTE, MAS, NA VERDADE, NÃO E I.SSO, QUANDO 
.VocE REALMENTE EXIGE A SUA PARTICIPAÇÃO ACONT~ 
CE . DE vocE ESBARRAR NUM CE NTRÃO DA VIDA. 

O PESSOAL VAI CR IAR NOVOS MECANI SMOS PARA PRO
MOVER O TURN-OVER, À ROTATIVIpADE , ENTÃO NÃO 
EXISTE NENHUMA GARANTIA. DE EMPREGO E ESSA E UMA 
GRANDE LUTA QUE O MOVIMENTO SINDI CAL VA I TER 
QUE DESENCADEAR DAQUI PRA FRENTE .. . VAI TER 
QUE VIR ATRAVEs DOS CONTRATOS COLETIVOS DE TRA 
BALHO, . ATRAVEs DAS CONVEN~OES COLETIVAS ... A 

PARTIR DE UM PROCESSO DE .MOBILIZAÇÃO AMP LO. 

Na ·d6cada de 70, a atuação operiria, reprimida de 

maneira mais aci rrada, isola-se em manifestações alternativas: 

operaçoes tartarugas, tranco na miquina, matação de peças . .. 

- - ':;:r~ •• v 
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Em 80, a luta continua, tenta-se gritar para se fa-

zer ouvir. As reevindicaç6es contra a mis~ria , me lhores condi -

ç6es de trab a lho, de segurança, ~ontra demiss6es arb itriria 

ainda são cotidianas nas fibricas. A história se repete no tem 

P9, as lUtas e os ganhos mostram avanço s e recuos . 

11 • ~onse guiram fazer passar ~ oplnlao p~bli 
ca a ideia de que a democracia era indisso = 
cial da ordem e da estabilidade . Com isso,fa 

' ziam crer que os que apostavam nas . reformas: 
na verdade desejavam a subversão da ordem 
instituciona l, com objetivo~ inconfessiveis 
C ... ) democracia era um direito adquirido, ja 
mais um instrumento de justiça social, lo go 
~ra concebida como um princípio de defesa da 
propriedade, am~açada seRundo seus adeptos 
pelo governo cuj o propósito seria a implanta
ção de uma República Sindicalista. 1I 

o progresso industrial mistur a-se com o conservado- o 

rismo e f ormas autoritirias de poder são perpetuadas. A repre~ 

são constante .tem como -imposição a submissão a fabricação do 

sujeito despolitizado, mas como resposta, a lut a; a militincja. 

OS TRABALHAD ORES BRASI L,EIROS VEM SOFRENDO 

NESSES úLTI MOS ANOS, UHA PRESSAO MUITO GRAN

DE NA DESVALORIZAÇAO DA FORÇA DE TRABALHO ... 

AGO RA A GE NTE LUTA NAO MAIS PARA PROSPERAR ·, 

PARA PROGREDIR, PARA MUDAR DE VIDA, A GE NTE 

LUTA PARA NAO TER UM PREJUIZO MAIOR, A LUTA 

B EM FUNÇAO, NAO DE GANHAR, MAS DE PERDER ME 

NOS . 

N6s ESTAMOS TRABALHANDO FEITO BURRO , MAS PA
RA 'GARANTIR A MISBRIA EM QUE A GENTE VIVE 

HOJE . .. B A DESCIDA DA FORÇA DE TRABALHO,N6s 
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ESTAMOS REGREDINDO A CADA ANO, PERDENDO MAIS 

NO SALÁRIO. 

A GREVE E PELA REPOSIÇÃO DE QUATRO DIRETORES 
... PESSOAS QUE TEM ,MANDATá, QUE FORAM ELEI
TAS, QUE TEM ESTABILIDADE E A EMPRESA COLO

COU PRA FORA, SEM JUSTA CAUSA. 

ELA PODE FAZER, POE O INDIVIDUO PRA FORA E 
VAI DEPOIS ARRANJAR AS PROVAS. ESSE PROCESSO 
E DEMORADO E A PESSOA FICA AFASTADA, MUITAS 
VEZES ATE O FINAL DO ~~NDATO E NÃO CONSEGUE 

MAIS RETORNAR. 

• 
~ UMA TÁTICA AO CAPITALISTA, AFASTAR O DIRE-
TOR AO SINDICATO QUE ATUA, QUE LUTA PELO T~ 
BALHADOR, QUE TENTA CONSCIENTIZAR ... ACONTE 

CE A' N1VEL NACIONAL. 

A REIVINDICAÇÃO PRINCIPAL E A SALARIAL, MAS 
TAMBEM LUTAMOS PELA JORNADA DE TRABALHO, PE
LA SEGURANÇA QUE O TRABALHADOR EX IGE, MAS 'NÃO 

TEM. 
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A luta ~ sempre da minoria, a cada passo o sujeito 

~ capturado para ser moldado, a fim de nao se comprometer, não 

pensar , nao sentir. Minam-se as resistertcias, impõe - se o si-

lênci o e a desmobilização pela .:sedução ou pela ameaça. Sedu -

ção por paternalismo, por dinheiro, imoveis. 

NAS FESTAS, O OBJETIVO AO PATRÃO ERA FAZER 

UM DISCURSO, ONDE ENVOLVIA OS FILHOS, AS MU
LHERES DOS TRABALHADORES ... A FAM1LIA SAIA 

. 
t 
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ACHANDO QUE O PATRÃO ERA BONZINHO . .. MAS QUAl'i 
DO CHEGAVA EM CASA A PANELA ESTAVA VAZIA 
QUANDO IA AO SUPERMERCADO NÃO SUPORTAVA O AL
TO CUSTO DE VIDA ... TíNHAMOS QUE INTERVIR E 
MOSTRAR O QUE O PATRÃO Q.UERIA COM AQUELAS FES 
TAS. 

A VISÃO DOS TRABALHADORES NAS FESTAS E QUE O 
EMPREGADOR ESTÁ METENDO A MÃO NO BOL SO PRA 
CO MPRAR PRESENTES PARA O FILHO DELE... NÃO 
PE RCEBEM QUE b SONEGADO NO SALÁRIO. 

NAS FESTAS PROCURAM FAZER O TRABALHADOR ESQUÉ. 
CER QUE O ANO TODO · NÃO TEVE SEQUER UM CUMPR I 
MENTO ... OS DIRETORES PROCURAM BATER PAPO ... 
O .OPERÁRIO ACHA QUE TEVE UMA CERTA IMPORTÂN -
CIA NAQUELE MOMENTO ... 

, 

AS EMPRESAS TEM ESQUEMAS PARA CHEGAR O TRABA-
LHADOR AT E ELAS. SE FAZEM PASSAR POR BOAZI 
NElAS, PROMOVEM FEST IVAIS , CHO PADAS , CHURASC OS 

A TENTATIVA E DESARTICULAR O MOVIMENTO, DESAR 
TICULAR QUALQUER TIPO DE TRABALHADOR COMBAT I-
VO: ... COMPRANDO DIRETORES DE SI NDICATOS ., 

COMPRANDO UM CIPEIRO. A EMPRESA OFERECE O PA
GAMENTO DO TEMPO TODO DE ESTAB ILI DADE PARA O 
CtPEIRO OU O DIRETOR NÃO ATUAR. 

JÁ ME OFERECERAM UMA CASA, MAS EU TENHO ORGU- . 
LHO DE SER MIL ITANTE . 

HÁ UM TEMPO ATRÁS O PATRONATO USAVA Iv1AIS RE- . 
PRESSAO, COERSÃO MESMO . HOJE, ELE MUDOU DE 
ESTRATEGIA, QUER PASSAR POR BOIv! MOÇO , DISCU -
TIR. FICA ROLANDO ABOBR I NHAS, DI SCUTE U~~ 

91 
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DUAS, TRES HORAS E NÃO LEVA A NADA. ABERTOS 
PARA A DISCUSSÃO, MAS SEM RESOLVER NADA, E~ 

TÃO ELES ESTÃO MAIS ESpERTOS QUE ANTIGAMEN 
TE. 

ANTES PARTIAM LOGO PARA A REPRESSÃO , DEIXAN 
DO O TRABALHADOR DANADO, E O OBRIGAVA A PAR 
TI.CIPAR MAIS ATIVAMENTE. 
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Ameaças pelo medo, pela vigil,ância, pelo confronto 

O TRABALHADOR, GANHANDO POUCO EM GREVE,QUA~ 

DO A EMPRESA FALA EM NÃO PAGAR OS DIAS PARA 

DOS, PRESSIONA . 

AINDA HOJE UM SUPERVISOR COLOCAVA PRA MIM : 

"vocEs PARAM A FÁBRICA A HORA QUE vocEs QUE. 

REM, TIRANDO A FATIA DO LUCRO DOS PATROES , 
VOCEs QUEREM SER TRATADOS COMO? TEM QUE 
TRATAR VOCEs DO JEITO QUE SAO TRATADOS E 
VOCES DÃO SORTE DE NÃO MORRER . .. " LOGICAMEN 
TE, EXISTE UM GRANDE TEMOR POR PARTE _ 'DOS 

TRABALHADORES. 

OUTROS COMPANHEIROS, QU'E "NÃO SÃO DA DIRETO- , 

RIA, MAS DA C.OMISSÃO DE BASE DA FÁBRICA 
PASSAM PELA MESMA DIFICULDADE NOSSA DO SIN
DICATO E TODOS OS ATIVISTAS QUE SE APROX1 -
MAM DE N6s. ~. ,ISTO PqRQUE NÃO TEMOS ESTABI
LIDABE ... SOMOS TODOS DEMITIDOS, ISTO 1M
PRESSIONk,'· FAZ COM QUE OS TR.I\BA1HADORES S1~ 
TAM MEDO DE SE APROXUv'lAREM DE NÓS, PAR..A CO~ 
VERSAR AT,b MESMO ASSUNTOS DE FORA DAS QUES-

• , 
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TOES SINDICAIS, DE TRABALHO .. . AS PESSOAS SE 
PREOCUPAM PORQUE CORREM O RISCO DE PERDER O 
EMPREGO. 

COLOCARAM UM COMPANHEIRO , 'DA COMISSAO PARA FO 
RA E N6s FI ZEMOS UMA GREVE PARA GARANTIR SUA 
VOLTA. Ar ELES MANDARAM UM AM IGO MEU PARTICU 
LAR EMBORA. 1fvocBS GARANTIRAM A VOLTA DE U~1, 

ENTAO VOU TIRAR MAIS UM1f ESSA ~ A POLfTICA 
DA EMPRESA, UMA RELAÇ~O DE CONFRONTO MESMO . 

OS TRABALHADORES CIPEIROS sAO DEGOLADOS ATB 
MESMO COM ESTABI LIDADE. 
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O capitalismo ~utoritirib apresenta-se como propri~ 

tirio dos trabalhadores, mostra a sua força p ara dj,ri gi- Io s cQ 

mo marionetes dent ro e fora ~a fábrica, através da s listas ne

gras, que sao mant idas pe la res erva de mão -de~obra e pela des -

qualificaçã o. 

O EMPRESARIADO CRIA SITUAÇOE S DIFíCEIS PARA 
, , 

O EMPREGADO , COMO ,AS LISTAS NEGRAS ... E O TR~ 
BALHADOR TEM QUE FICAR CO NS CIENTE POLIT ICA -
MENTE PARA RETO RNAR ESSES COMPANHEIROS A 
PRODUÇAO . 

N6s TEMOS UNS 30 COMPANHEiROS EM LISTAS NE
GRAS, DESDE 78, QUANDO COMEÇ OU A MOBIL IZAÇAO 
DA GRANDE GREVE DOS METALÚRG ICOS EM 79. ELES 
NAO CO NSEGUEM EMPREGO EM LUGAR NENHUM DO BRA ' 
SIL. SAO COMPANHEIROS DIRIGENTES SINDICAIS , 
CI PEIROS , ATIVISTAS QUE SE DISPOEM A COLOCAR 
SUA CABEÇA A PREMIO PARA A LUTA DA CLASSE 
TRABALHADORA. POIS, NA PRIMEIR.A. OPORTUNIDADE 

11 
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QUE A EMPRESA TEM, DEGOLAM SUAS CABEÇAS E O 
NOME DELES CIRCULAM EM 'TODOS OS ESTADOS DO 
PA!S, E MUITO DIFíCIL PARA ELES ARRANJAR EM 
PREGO, A NAO SER QUE DE REPENTE HAJA EM NO~ 
SOS ESTADOS OUTROS CM1POS DE PRODUÇAO QUE O 
BRIGUEM O PATRAO A BUSCAR MAO-DE-OBRA ESPE

CIALIZADA. 

GUERRA À REPRESSAO: UNIAO DE FORÇAS 
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A participação e a organização do operário torna-se 

condiç ão essencia l para o avanço da cl asse trabalhadora neste 

sistema tal como está estruturado. 

ENQUANTO AGENTE NAO AVANÇA DENTRO DO ' ATUAL 
SISTEMA, POR ' UM PROCESSO DE LUTA MAIS PRO
GRESS ISTA COMO NOS QUEREMOS, TEMO S QUE UTI
LIZAR AS ARMAS QUE TEMOS. AS NOSSAS ARMAS 
'SAO A MOBILIZAÇAO DOS TRABALHADORES, A FO'R
ÇA DO TRABALHADOR ... MAS, O PODER DO CAPI
TAL, O PODER DO PATRAO, AI NDA ~ MUITO MAIOR 
DO QUE A FORÇA DO TRABALHADOR. 

NAO ADIANTA TER UMA DIREÇAO DO SINDICATO 

COMPROMETIDA COM A CLASSE TRABALHADORA, COM 
PRmlETIDA COM A SOCIEDADE, SE O TRABALHADOR, 
QUE ~ A MASSA, NAO PARTICIPAR . NAO LEVA, ES 

SA ~ A VERDADE. ' 

A GENTE vE QUE ESSE ELEMENTO , QUE ESTAO DEN 
TRO DAS ~ÃBRICAS tOM UMA CQNSCIENCIA PATRO
NAL sAO AS SIM PORQUE ESTAo NO IMOB ILISMO 
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NÃO PARTICIPAM , NÃO DISCUTEM , ESTÃO ACOMODADOS 
... E ' PRECISO UMA DISCUSSÃO AMPLA, ABORDANDO DE 
MOCRATICAMENTE OS PONTOS DE VISTA DE CADA UM PA 
RA QUE SE POS SA AVANÇAR. 

ATRIBUO ISTO AO PRdPRIO SISTEMA, QUE INVESTE 
SEMPRE EM cnvIA DA DESMOBILIZAÇÃO ... A REDE GLO 
BO, POR EXEMPLO, JOGA pARA DESPOLITIZAR O TRA
BALHADOR, fi1A POLíTICA CONTRA OS MOVIMENTOS SQ 
CIAIS, CONTRA O SINDICATO ... vocE vE, NA GREVE 
sd PASS~1 OS FUROS DOS DIRIGENTES , O QUE DEVE
RIA PASSAR NÃO PAS SA. 

O POVO FOI ILUDIDO POR NÃO QUERER PARTICIPAR , 
POR SE OMITIR DA VIDA POLíTICA DO PAIS, ELE VO 
TOU NO PATRÃO, NO LATIFUNDIÁRIO . . '. A DESMOBILI 

. ZAÇÃO Jj ISSO Ar ... O TRABALHADOR JÁ 'SE CO NFOR
MOU, _QUALQUER COISA QUE ALUDE A MUDANÇA ELE ES 
TÁ ACEITANDO. 

ELE ESTÁ TÃO DESILUDIDO QUE ACHA QUE NUN CA VAI 
RESOLVER NADA, SE ELE VIER PARTICIPAR NÃO VAI 
RESOLVER, SE ELE FICAR EM CASA TAMBbM NÃO VAI 
RESOLVER. Ar b QU~ PEGA MESMO, POIS ELE NÃO 
PARTICIPAN DO ESTÁ DANDO ARMAS PARA O PATRONATO, 
ESTÁ FAZENDO EXATAMENTE O JOGO QUE O PATRÃO 
QUER QUE ELE FAÇA. COSTUMO DIZER: AQUI A RES
PONSABILIDADE E DE TODOS, NÃO DEPENDE DE MIM, 
NEM DOS, DEMAIS COMPANHEIROS DA COMISSÃO~ DEPEN 
DE DE CADA UM DE NÓS , MAS ISTO ESTÁ DENTRO DE 
CADA UM DE NÓ S, NÃO ESTÁ FORA . 

DEPENDE DE CADA UM DE NÓS, ENFRENTA~~OS ESSA 
LUTA COM CO RAGEM , COM PARTICIPAÇÃO, COM VONTA
DE DE VENCER, SE A GENTE NÃO SE JOGA PRi-\ ISSO, 
VAMOS SOFRER ill'IA DERROTA. SE ENFRENTARMOS ATE 

9S 
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AS OLTIMASCONSEQUENCIAS .HÁ POSSIBILIDADES 
DE GANHARMOS UMA VITÓRIA. 

ATE CONSEGUIR RÉUNIR A MASSA E DIFIcIL,TEM 
QUE TRABALHAR . 
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Neste contexto , o dir etor de ba se 32 e o ativista sao 

essenciais para a luta. Mantêm ativo um campo de batalha na pr.§. 

pria fábrica. 

ELE QUER FICA~ ALI, LUTAR PELO QUE FOI E

LEITO, PELAS P~OPOSTAS QUE COLOCOU QUANDO 
FOI CANDIDATO, PELO IDEAL DELE. 

ATE REUNIR, UM GRUPO PARA DISCUTIR AS 1-
DElAS E DIFIcIL, A GENTE TEM QUE TRABALHAR, 
ÀS VEZES ATE UM A UM OPERÁRIO. 

POLITICA SINDICAL SE APRENDE MESMO E NO DIA 
A DIA DA EMPRESA, OUVINDO QUESTIONAMENTO DO 
COMPANHE IRO E TENTANDO DAR A ELE UMA VO NTA 
DE DE LUTAR PELO · IDEAL DELE. 

A EMPRESA CRIA DIFICULDADES, SÓ EU '. ANO PA~ 
SADO, FUI AFASTADO TREs VEZES DA PRODUÇÃO , 
TODAS ESSAS TREs VE ZE S NÓS TIVEMOS QUE BA-

. . 

TALHAR MESMO , REIVI NDICAR , LUTAR .. ENFRE N -
TAR, BRIGAR ME SMO NA EMPRE SA PARA EU PODER 
.VOLTAR ... OS TRABALHADORE S TIVERAM QUE A
MEAÇAR UMA GREVE PARA GARANTIR A MINHA VOL 
TA. 

LUTAR PELOS CARAS SEM ESTAB ILIDADE E lvlUITO 
DIFIcIL ... APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE DA 
CIPA, SELECIONAMOS UNS CI NCO OU SEIS COMPA 

t, 



NHEIROS DA COMISSÃO PARA CONCORREM À CIPA. POR 
SORTE, ELES FORAM ELEITOS . O PATRÃO ESTÁ ENGAS 
GADO PORQUE ELE TEM QUE .DAR ESTABILIDADE AO 
COMPANHEIRO, FOI UM FATO IMPORTANTE QUE Nds COli 

SEGUIMOS. 

TEM UM TRABALHO DE PORTA DE FÁBRICA MESMO , ES
. TÁ SEMPRE PONDO EM ORDEM, ' LENDO PANFLETOS , CON 

VERSANDO COM O .TRABALHADOR, - DISCUTINDO. 

:E sd O TRABALHADOR DISCUTIR COM vocE UMA PRO
POSTA QUE vocE ESTÁ ENCAM I NHANDO QUE PRAGENTE 
:E UM AVANÇO ... A GENTE NÃO QUER QUE O CARA A
B~IXE A CABEÇA E VÁ EMBORA . ELE DISCUTINDO f 
MELHOR DO QUE ELf NÃO FALAR NADA E NÃO LIGAR. 

ESSE 8 O TIPO DE TRABALHO QUE EU FAÇO DENTRO 
DA pM.PRESA, DISCUTIR COM O TRABALHADOR. 

OS TRABALHADORES ESTÃO FA ZENDO AQUILO QUE ESTÁ 
SENDO LEVADO PELO SINDICATO, PELOS c"IPEIROS. 

HOUVE CASO DO TRABALHADOR TRABALHAR NUM DIA, 
MOLHAR A ROUPA E NO DIA SEGUINTE SE RECUSAR A 
tRABALHAR COM A ROUPA MOLHADA PORQUE A ~MPRESA 
NÃO QUERIA FORNECER OUTP~ ROUPA E QUERIA QUE O 
CARA TRABALHASSE ... MAIS TARDE O CARA DA CIPA 
CONSEGUIU, ELE BRIGOU E ÇONSEGUIU OUTRA ROUPA 
E O TRABALHADOR TRABALHOU.' SÃO ESSES CARAS . QUE 

ELES QUEREM AFASTAR . 

SÃO FATOS QUE LEVAM A GENTE A ACREDITAR NA A
TUAÇÃO DOS TRABALHADORES E QUE LEVAM A GENTE 
TAMB·SM, QyANDO ELES AFASTAM TRABALHADORES COMO 
ESSES, A FAZ ER UMA GREVE PELO SEU RETORNO, pog 
QUE ESSES FAZEM FALTA . . . PA~~ IR EM FRENTE . 
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ERA UMA EMPRESA QUE RARAMENTE PARTICIPAVA 
DO SINDICATO, PORQUE NÃO TINHA DIRETOR DE 
BASE E A EMPRESA SEM ESSE DIRETOR DE BASE 
TEM UM NÚMERO MENOR DE COMPANHEIROS QUE 
ACOMPANHAM A LUTA, PORQUE ELE NÃO TEM O 
DIA-A-DIA DO SINDICATO NA EMPRE SA, ELE ~ 

CONVOCADO PARA UMA ASSEMBL]; IA E ÀS VEZES 
NÃO VEM, RECEBE UM BOLETIM E PODE NÃO LER. 
QUANDO O DIRETOR AO SINDICATO ESTÁ DENTRO 
DA EMPRESA , 'ENTÃO. ELE TEM O DIA-A-DIA ALI, 
HÁ SEMP RE UMA DISCUSSÃO, SEMP RE UMA QUES -
TÃO. 
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Esta atuação do airetor do sindicato no inter ior da 

f~brici marca a diferença entre s indicatos pe l eg os e vanguar -

das e retoma a posição batalhador a do delegado, extinta pela 

ditadura militar. 

NO I NfcIO DO TRABALHO, OS TRABALHADORES RE 
CEBIAM AMEAÇA DE QUE SE CONVERSASSEM COMI
GO SERIAM DEMIT IDOS . .. Ti NHA QUE FAZER O 
TRABALHO EM HORA DE ALMOÇ O, EM HORA QUE O 
CARA ESTAVA LIVRE DA CHEFIA E COLOCAR PRA 
ELE QUE ELES NÃO PODERIAM MANDAR O CARA EM 
BORA POR CONVERSAR COMIGO . .. 

EU ESTAVA ALI PRA ISSO E ELE (Chefia) TEN
TAN DO DILUIR, TENTANDO, TENTANDO ... E A 
GENTE SEMPRE INSISTINDO , FAZENDO O TRABA -
LHO, E AT~ DE UMA FORMA BOA, PORQUE HOJE 
ESSAS PESSOAS ESTÃO NA LUTA COM A GENTE 
DE NTRO DO MOV IMENTO, JÁ ADEREM À GREVE . E 
TUDO, ASSISTEM REUNIÃO, bI SCUTEM POLITICA
MENTE AS QUESTOES ... vocE LEVA A PROPOSTA, 
ELE ARGUMENTA, DISCUTE t OM vocE. 

r 
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o sindicato vanguarda, al~m de politizar os op er~ -

rios em assembleias, jornais, boletins e discuss6es nas f~bri-

cas e no interior do sindicato, pretende o retorno das comis -

s6es de f~brica , muito atuantes na d~cada de 40. 

ALGUMAS EMPRESAS JÁ TEM COMI SSÃO DE FÁBRICA, 
MAS. NÃO SÃO _TODAS, ÀS VEZES NÃO SE CONSEGUE 
CRIAR, O PATRÃO CbRTA A CAB EÇA ... RECENTEME~ 
TE, TIVEMOS UM COMPANHEIRO NOSSO DA COMI SSÃO 
QUE FOI MANDADO EMBORA ... FIZEMOS UM~ GREVE 
DE TRES HORAS E O CARA VOLTOU ... A COMISSÃO 
DE FÁBRICA NÃO TtM ESTABILIDADE, O PROBLEMA 
~ ESSE. 

- ESSA ~OMISSAO ATUOU UM ANO E TREs MESES SEM 
ESTABILIDADE OFICIALI ZADA , A ESTABILIDADE QUE -
TINHAM ERA A GARANTIDA POR CADA TRAB.ALHADOR 
.. . NO INfcIO DA COMISSÃO DEMITIRAM UM COMPA 
NHEIRO, NO DIA SEGUI NTE, NO FINAL DO EXPEDI
ENTE, Nds JÁ ESTÁVAMOS PARADOS. FOI O PIQUE, 

. sd UMA ASSEMBLfIA. 

"O COMPANHEIRO DA COMISSÃO FOI -DEMITIDO, SE 
A GENTE NÃO BRIGAR PARA GARANTIR O COMPANHE I 
RO, FICAl\10S ARRISCADOS A FICAR SEM A COMIS -
SAO, QUE DÁ APO IO, QUE ~ UM SUSTENTÃCULO DA 
NOSSA LUTA DE AGORA." A GREVE NAO CHEGOU A 
PASSAR DE UMA HORA, RAPIDAMENTE A EMPRESA RA~ 
GOU O AVISO PR~VIO E READMITIU O COMPANHEIRO 
EXIGIMOS _QUE ELE FOSSE PARA A MESMA SECÇAO . 
DA! PRA FRENTE, SE TORNOU MAIS FÁCIL PRA CO
MISSAO TER UMA CERTA ESTABILIDADE, MESMO NAO 
OFICIALIZADA. 

I 
~ 

I 
~ 
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SERVIU TAlvlB.EM DE I NCENTIVO PARA O PESSOAL 

GARANTIR A COMISSÃO. 

FOR~~MOS UMA CHAPA COM TODOS OS COMPANHEI 
ROS DA COMISSÃO PARA SE ELEGEREM NA 'CIPA 
E CONSEGUIMOS ... A HIST6RIA DA COMISSÃO E 
UMA HISTdRIA BONITA, FOI A PRIMEIRA VITd
RIA bENTRO DA EMPRESA ... 

CONFORME O PESSOAL DO SINDICAT.O COLOCA 
NAO TEM ESTABILIDADE, ESTABILIDADE SOMOS 
Nds QUE VAMOS DAR. COM ISSO, A . COMISSÃO 

CO lSEGUIU TRABl\LHAR SERVINDO MESMO COM VO~ 
TADE, A PONTO DOS COMPANHEIROS, SEREM CON 
FUNDIDOS COM OS DIRETORES DE BASE DO SIN
DICATO. 

·Assim, as comissões de fábrica. 'lI."essurge ainda 

100 

com 

grande dificukdade de atuação. U$ ando a CIPA (Comissão Int erna 

de ' Pr evenyão de Acidentes ), como recurso de estabil idade, con-

cretizam as reivind i cações de cielhDria e colocam a segurança 

do trabalho como questão prioritária na luta em pro l da sa~de 

do trabalhador . 

. 
Neste momento, há uma união de forças, CIPA e sindi 

catos, e se ampliam as discussõe s em torno do problema dos aCl 

dentes de tr abalho, mais um dos tristes recordes mundiais do 

Brasil. 

A GENTE ESTÁ TENTANDO , COM A ARMA QUE A GEN 
TE TEM QUE E A GREVE, TENTANDO CONSCIENTI -
ZAR OS TRABALHADORES DA NECESSIDADE DE TER 
ESSES RE PRESE NTANTES, ESSES DIRETORES NA 
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EMPRESA, TANTO DIRETORES DO SINDICATO, QUAli 
TO DA CIPA. 

A CIPA ATUANDO NÃO 'DEIXA O OPERÁRIO FAZER 
UM TRABALHO PERIGOSO PORQUE O SUPERIOR MAN 
nou ~ COM . MEDO DE PERDER b EMPREGO . O CIPEI 
RO IMPEDE QUE O EMPREGADO FAÇA O TRABALHO 
PERIGOSO E O DIRETOR DO SINDICATO . LEVA A 

. REIVINDICAÇÃO DAQUILO QUE ELE TEM POSSIBILI 
DADE DE CONSEGUIR COM LUTA. 

PRIMEIRO TENTAJqOS A NíVEL ADMINISTRATIVO NE 
GOCIAR COMA EMPRESA, NAO CO NSEGUINDO USA
MOS A PARAL ISAÇÃO. 
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A produção de um sujejto despolitizado, desmobili z~ 

do, desqualificados toma corpo na manutenç-ão da.s estruras con -

servadoras do,' capi talismo brasileiro, transformando os movimen 

tos operirios em uma verdadeira batalha. 

tema, 

A GENTE TEM QUE LEVAR :çLES A LUTAR JUNTO COM 
A GENTE. , 

OUVIR NÃO E DIFíCIL ', ELE OUVE, MAS E' ÍnFl-
. . . 

CIL ELE ENTENDER QUE PRECISA LUTAR, E DI- ' 
FTcIL TOCAR.NA CONSCIENCIA DELE E 
ELE PRA LUTA. 

TRAZER 

- . Batalha qu e vislumbr a a guerra contra o proprlo sis 

N6s s6 VAMOS COMEÇAR A MUDAR O SISTEMA NO 
DIA EM QUE COMEÇARlvJOS ' A FAZER UMA REFORMA 
AGRÁRIA $OB O CO NTROLE DOS, TRABALHADORES , 
NO DIA EM QUE CONSEGUI RMOS MUDAR .TODA ESSA 
CORRUPÇAO ' QUE EXISTE EM NOSSO PAfs 
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CRIAR FORMAS DE LUTA MAIS AVANÇADAS QUE .vAO 
DAR ·MAIS CONDIÇOES J?E VIDA PARA O NOSSO PO
VO QUE ESTÁ FAMINTO E SO'FRIDO, MAS MUDANDO 
O SISTEMA. 
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... A GENTE ~ IGUAL A UM VENTILADOR 

.. voCE LIGA", CHEGA A UM CERTO TEM-. . 
PO TEM QUE DESLIGAR, ELE ESQUENTA 
DE~~ IS E ESTÁ SUJEITO A QUEIMAR ... , 
MESMA CO I SA b A GENTE , MOTOR HUlvrANO, 
A GENTE TEM QUE DAR UMA PARADINHA 
METER ÁGUA PRA DENTRO ... 

operário metalúrgico . 

f 
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111 PARTE: USO E ABUSO DO CORPo-OTIL 

Falamos, anteriormente, do sujeito produzido pelo 

capital, um sujeito que, ao ser capturado pela engrenagem da 

_-" " .produção, vai setido mecanicamente fabricado para viver na rep~ 

tição, na monotonia, no esforço, na insalubridade, nos tiscos. 

Um sujeito que, ao ser assim subjetivado em forma . humanoide, 

torna-se o super-homem-objeto do posto de trabalho. 

E~te super - homem objeto, com preç~rios movimentos 

·vit a is de manutenç ão, torna-se nas relações de produçã.o, no a 

frontamento home~/trab a lho, historicamente um corpo-fitil des -

cart~vel. ~ este corpo-fitil para o trabalho que agora tomar e -

mos como questão. 

A SAODE NA RELAÇÃO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA AUTORITÁRIA 

A safide é um ponto assencial, a ser · problematizado 

quanto ao .que . e safide, quais os .p·a râmetros da sua definiçãoriurn 

capitalismo qu e se configura corno autorit~rio? 

Considerando do ponto de vista das descob ertas tec-

nológicas e científicas , poderíamos afirmar que, na históri a 

da humariidade, o homem Yem sofrendo transform~ções fant~sti~a s 

e vertiginosas de ganhos para o s eu conforto e longevidade. 
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A saúde seria definida, portanto, em termos de viver melhor e 

por ma,is tempo . 

,Mas , obj~tivamente , quem vive melhor e por mais tem 

po na sociedade brasileira? A miséria, a fome, a ,morte premat~ 

ra de cr ianças menores de quatro anos e de adultos em idade 

produtiva tem índices, alarmantes no Brasi l, quando comparados 
o .. 1 estatIsticamente com outros paIses. 

NO PASSADO O TRABALHADOR SOFRIA MUITO, NÃO TI 
NHA PRATICAMENTE NADA, FOI CONQUISTANDO AOS 
POUCOS. COM O TEMPO, CONQUISTAMOS ALGUMA CO I
SA, MAS, NO GE RAL, O SISTEMA. DE TRABALHO ~ 

BASICAMENTE O MESMO ... VE lOS O TRABALHADOR SE 
MATANDO EM HORA EXTRA! O OPERÁRIO GANHAR POU
CO, ACIDENTES TODO O DIA TEM ACIDENTES , NO 
CÔMPUTO GERAL QUANDO NÃO ~ NUMA EMPRESA b NA 
OUTRA, CAUSÁNDO ATE MORTE. 

, Certamente , a produção da miséria , a p~rtir da teo-

ria da exploração pelo baixo sal~rio para garantir a acumula -

ção de capital, t em relação direta tem o reduzido avanço da 

classe operiria quanto is condições de alimentação, habitação, 

transpo rte, vestuirio , 'educação e serviços de saúde. 

O trabalho produtivq, conseqUente, nao r e cebeu os 

ganhos da s desêobertas tecnológicàs e científ i cas" em que sau-

' de vinculava-se a 'vida . Nas relações de produção .. conf i Ctur a'da o 

no Brasil de forma autor i tir-ia e conservadora, para atender 

,os interesses de uma minoria dominante saúde teri como para-

metro a doença . 
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Perceber a sa~de com o a~esso da doença ~ radical _ 

mente o oposto de : configurá -la ' com~ vida. Urna vez que não se 

pretende a sa~de do corpo, mas urna força de trabalho saudável, 

nao se problematiza a sa~de, mas o corpo-doente em contraposi

çao ao corpo-~til. 

Assim, deseja-se um corpo nao doente , para que pos-

sa, por adestramente e disciplinarização, ser submetido a domi 

nação da relação de produção. O corpo, valori~ado corno objeto 

de sujeição, ~ re~onhecidQ para uma ~nica finalidade: a prod~ 

zir para o cápital. 

Vincvla-se corpo e sa~de, na classe operária, para 

atender a uma necessid~de de mão : de-obra estável. Desta forma, 

o poder encarrega-se da vida do corpo ~til · , construíndo urna 50 

ciedade normalizadora e regulamentadora quanto a sa~de do co i-

po. 

Sa~de p~õlica, higienização da população, habita 

çoes prolet~rias. dietas alimentares passam a ser institucion~ 

li zadas, visando produzir forças para o trabalho produtivo. 

NEM SEMPRE ~ RESPEITADO O. HORÁRIO DE ALMOÇO. 

OS OPERARIOS SÃO OBRIGADOS A TRABALHAR NO 

HORÁRIO DE ALMOÇO, A ALTERAR 'ESSE HORÁR IO 

MESMO QUANDO ESTÃO COM FOME. 

O enquadre da sa~di corno avesso da doença. Restrin ~ 

ge-sé i utilidade do corpo, ' ao uso ,e. abu$o do corpo-~til. 
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o PESSOAL DAS EMPREITEIRAS TRABALHAVA SEM 
GANHAR UM SALÁRIO JUSTO PARA PAGAR A . RE
FEIÇÃO. A EMPRESA COBRAVA A REFEIÇÃO COMO 
VISITANTE E O SALÁRIO QUE OS EMPREITEIROS 
GANHAVAM POR DIA NÃO COBRIA O PREÇO DA RE. 

.FEIÇÃO . ENTÃO O CARA FICAVA LÁ, PEDINDO 
UM PEDAÇO DE PÃO, ALGUNS DIVIDIAM UMA MAR 
MITA PRA PODE SEGURAR ... 

O TRABALHADOR DE EMPREITEIRA ~ TRATADO CO 
MO BICHO .. . 
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Dentro de precirias condiç6e s de vida física e men

talo c orpo-doente di mar1em a priticas de ' isolamento e seleti 

vidade , interessantes para o sistema produtivo que atua, ativa 

mente, com o sujeito-o5jeto-descartivel . 

MUITA GENTE MESMO TRABALHA SÁBADO, DOMIN-' 
GO, . FAZ MUIT.A VIRADA ... A MAIORIA DOS ACl. 

DENTES ACONTECEM NA HORA EXTRA , PORQUE O 
TRABALHADOR J Á ESTÁ ESGOTADO. 

O meio e as condiç6es de traba lho adoecem o traba _ 

lhador, mas n ão ~ permit ido adQecer , ou melhor, nio ~ permiti-

do est·ar doente . 

... TEMOS CASOS DIÁRIOS DE TRABALHADORES 
QUE VEM AQUI (SINDICATO), COITADOS, PO
BRES., HUMILDES, QUE MOAAM EM BARRACOS ... 
ESTÃO COM .CÂNCER NO PUL~~O, PROVENIENTE 
DO JATO DE AREIA . 
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o SUJEITO -OBJETO -DESCARTÁVEL INSPIRANDO A NE GLIG ENCIA 

COM O CORPO - úTIL. 
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Todo o aparato de preservaçao da safide do corpo e 

negligenciado pelo sistema : os socorros sao improvisados, os a 

cidentes são catalogados em maioria como " atos ins eguros", as 

doenças profissionais não são abordada s na s relações médico-p~ 

ci ente, uma vez que, na prática, o trabalhador do ente é demiti 

do sumariamente. 

NAO TEM AMBULÂNCIA ... 
AC9NTECEM ACIDENTES ALI , E AS PESSOAS rEM 
QUE SER SOCORRIDAS EM CAlvfINHÃO ... OU ' SE 
ES,PERA 20 MIN, MEIA HORA, PARA CONSEGU IR 

UM' CARRO PARA LEVAR O ACIDENTADO PARA SER 

SOCORRIDO. 

PEDIMOS UM CARRO PRA SOCORRER OS ACIDENTA 
DOS, A EMPRESA TEM VÁRIOS CARROS E DISSE: 
"O CARRO ESTÁ AI" . MAS NÃO CONCEDEU, POR
QUE NEM SEMPRE QUE OCORRE O ACIDENTE ELE 

ESTÁ LÁ. 

UM DIA NÃO CONSE GUI MOS ARRANJAR UM CARRO 

E O CARA MORREU. 

AS HORAS EXTRAS EM EXCESSO CAUS AM DO ENÇAS, 
O T~~BALHADOR EXPOSTO AOS RAIOS ULTRAVI O
LETA, DE UlvIA TENAZ DE SOLDA, PERDE A PO
TENCIA, PERDE A VISÃO , PEGA CÂ CER. 

A doença e o ~ofrimento marc am o cotidiano no tra

balho. Uma dor, sem amanhã , sem palavras . O médi co não fala e 



-, . " 

., ;."-.... 

112 

o operirio se cala, pois ~ uma pritica esconder a doença. As 

sim, a saúde e forjada pela empresa em seu aparato t~cnico de 

assistência. 

o TRABALHADOR QUE TRABALHA Cm,,! RX, EXPONDO-SE 

A ELE POR MUITO TEMPO , SERÁ CANCEROSO AMANHA. 

O ,TRABALHADOR QUE TRABA.LHA NO JATO DE AREIA 

FICARÁ COM O PULMÃO CHEIO DE AREIA, ELE VAI 
ENCURTAR A VIDA DELE. 

Ocultam-se doen~as profissionais com transferênci as 

ou demissõ e s. 

QUANDO O TRABALHADOR VAI AO MEDICO DO TRABA _ 

LHO E ELE ESTÁ DOENTE, ' POUCO TEMPO DEPO IS ELE 

E DEMITIDO DA EMPRESA , SEM NENHUMA GARANT IA . 

Como agravante, socialmente se ' obsérva a mesma re la 

çao de de~caso com a saúde dó traba lhador : os rombos da Previ-

dência Social indicam total impunidade, ou são revertidos em 

dividas para op eririos e aposentados. Os projetos de leis tra-

balhistas , referentes i saúde dos tr abalhadores, são morosos 

ou incompletos, haja vista a lei sobre "atenuação" dos peri gos 

e insalubridàde
2 

datada de 1903 e revista mais recentemente 

~ (1951), que não menciona, em nenhum momerito, a obrigatoriedade I 
r. da fabiicação ou reconstrução das miquinas, exigindo o dispo si t 

tivo de segurança. Paral e lamente seguindo a mesma direção , os 

fatos atestam a ineficácia das leis sobre acident es , seguran-
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ça , higiene, jornada de trabalho e ne c ess i dade de repouso sem! 

na1, mesmo depois de todas as lutas que f oram t ravadas para as 

s uas conquistas. 

" Onze anos para a lei so.bre a higiene e segu
r ança (1882-1893) ; quinze anos sobre para a 
lei sobre acidentes de trabalho (1883-1898); 
quar~nta anos para a jornada de 10 horas 
(1879-1919J; vinte e sete anos para o repou
so semanal (1879-1906); vinte e cinco anos 
para a jornada de oito horas (1894-1919); "3 

A revelia da lei, as horas extras intensificadas são 

uma estrat~gia da empresa para mante~ a produção sem disconti -

nuidade. 

A E~1PRESA FORÇA O TRABALHADOR A TRABALHAR SÃ 
BADO . E DOMINGO E O TRABALHADOR TRABALHA DIRE 
TO SEM DESCANSO . 

Do ponto de vista de segurança e higiene do traba -

lho, a fiscalização t~cnica'do Ministfio do Trabalho limit a -se 

a simples inspecções visuais , deixando i · empresa a possibilid! 

de de agir segundo seus interesses lucrativos, e ao sindicato, 

poucas ·condições ~bjetivas de pressão. 

" A ausência de medições tem duas implicações 
imediatas: de um lado impede que se estabe 
leça o cumprimento de não dai normas fixa -
das na respectiva legislação e por ' ou'tro dis 
torce a hierarquização dos riscos s egundo 
sua gravidade."4 
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A empresa, por sua vez, partindo da ausência de pr~ 

blematizaçã o da saúde na esfera da segurança e higiene cons 

trói uma política que sempre privilegia a produç ão, uma vez 

que as atividades sao planejadas, organizadas e executadas em 

função da produtividade, i reveli~ do quanto e como podem afe

tar os trabalhadores. 

o QUE ENVOLVE MELHORES CONDIÇOES DE TRABALHO 
S NÃO TERMOS TANTOS ACIDENTES. i • COMO A GEN
TE PERDE COMPANHEIROS, PORQUE A ADMINISTRA _ 
çÃO DA EMPRESA NÃO LIGA PARA A PREVENÇÃO DE 

. ACIDENTES ... ELA $6 ENTENDE QUE A OBRA DEVE 
SER FEITA . 

" 

Como , ponto estrat~iico, ' a decisão, no confronto se

gurança epr~dução, ~ econBmica, nao se permite gastar com ma-

nutenção e equipamentos sem o retorno imediato em termos de 

produção. 

A CONDIÇÃO DE TRABALHO ESTÁ PRECÁRIA DENTRO 
DO NOSSO SETOR METALÚRGICO. N6s TEMOS POUCAS 
EMPRESAS QUE ESTÃO CUMPRINDO AS NORMAS DE SE 
GURANÇA. 

ELES ALEGAM PROBLEMAS ' FINANCEIROS E NÃO COLO 
CAM O MATERIAL DE SEGURANÇA EM DIA: FALTA 6-
CULOS, BOTAS, ROUPAS, LUVAS E ATE MATERIAL 
DE SEGURANÇA QUE NÃO E PESSOAL E QUE A EMPR~ 
SA DEVE TER: CARREGAR O EXTINTOR DE INCENCIO, 
UMA AMBULÂNC IA. 
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Na p~itica, multas e indenizaç 6es sao pagas, natur! 
lizando-se as condições insalubres e perigosas do trabalho . A 

morte faz parte do dia a dia neste cenário inalterável . 

Também é estratégico, dentro do que foi naturalmen

te concebido, criar-se obstáculos ao funcionamento da CIPA, 

ELES INDICAVAM GS CIPEIROS E OS CIPEIROS IN
DICADOS NÃO ATUAVAftI. OS TRABALHADORES NEM 
CONHECIAM -OS CIPEIROS, ELES NÃO USAVAM NADA 
QUE OS DESTACASSEM. 

COMEÇAMOS A QUESTIONAR O CARA, NÃO TER COM

PROMISSO NENHUM COM A CIPA ... CONSEGUIMOS, !2 
TRAV~S DA NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA, FAZER A 
ELEIÇÃO DE CIPA. HOJE, MELHOROU UM POUQUINHO 
A ATUAÇÃO DELES, ~~$ ÁINDA ESTÁ PRECÁRIA, PO~ 
QUE A GENTE COBRA ISSO, COBRA AQUILO, ~S A 
EMPRESA NÃO DÁ. 

NO MOMENTO EM QUE COMEÇARAM A SE MANIFESTAR 
BUSCANDO FO~~S DE LUTA PARA COMBATER O ACE
LERAMENTO MUITO GRANDE DE ASSASSINATOS, " DE 
TRABALHADORES DEVIDO ÀS PESSIMAS CONDIÇOES DE 
TRABALHO OFERECIDAS PELOS PATROES ATRAV~S 

DOS ACIDENTES CONSTANTES QUE OCORRIAM NA 
ÁREA DAS EMPRtSAS, ESSES COMPANHEIROS TIVE
RAM SUAS CABEÇAS DEGOLADAS, NÃO TIVERAM ~IS 
"ESPAÇO PARA ATUAR DENTRO DA CIPA. 

da mesma forma, prevale cendo a produção em detrimento da safide 

do op erário, as análises de riscos esgotam-se em ~condi ç6es i~ 

seguras" desvinculadas dos danos que causam ã safide e em flatos 
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inseguros", analisados com um referencia l de corpo individual; 

isoladoi do contexto de trabalho que o produzem, numa forma ma 

quinica de fabricar a culpa no acidentado. 

"Toda ' propaganda da segurança' é dirigida pa 
r a a respon~abilidade pesso a l do tr abalhado~. 
Como s~ ele mariifestasse , por natureza, uma 
certa ' compulsão' para se expor aos riscos .... 
ou então ... como se ele tivesse o controle e 
fetivo sobre o processo e a organi zação do 
tr abalho."S . 

A~sine, a luta p@l a vida, pelo direito de estar vi -

vo surge nas resist~ncias operirias contra as cbndições de vi-

da e de trabalho que lhe são impostas ~ela soci edade. 

" F o i a v i da, mui tom a i s do .q u e o d i r e i to, 
que se tornou o objeto da s lutas polftica s , 
ainda que estas ~ltimas se formulem através 
de af irmações de direito. O 'direito' i vi
da , ao corpo, i saúde, i felicidade, i satis 
fação das necessidades, o 'direito' acima d~ 
todas as opressões ou 'alienaç õe s' de encon
trar o que se é de tudo que ·se pode ser ~ "6 

A luta pe la vida eXlge de sta forma de direito uma 

organiz açã o de trabalho não destruidora. 

"A eXlgencia ji não é mais que se. paguem os 
direito s destruidores do trabalho, mas que o 
tr abalho se organize ~ p~ra ser uma atividade 
cri adora e não destruidora."7 
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NATURALIZAM-SE OS DANOS PARA UMA MANIPULAÇÃO AUTORITÁRIA 
DO, USO DO CORPO ALHEIO . 

o ambiente de trabalho, com seus agerites físico s 
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e 

químicos, seus discos ~ sa~de, ~, portanto, objetiva~ subjeti 

vamente naturalizado como inalterado. O pressuposto ~ qu e a ma 

quina não pode parar em função do lucro máximo, reforçando a 

prática de que o corpo deve "adaptar -se " ~s condições dadas p~ 

la empresa, uma vez que o perigo ~ inerente ao trabalho. 

Neste contexto: vont ade e desejo sao manipul áveisp~ 

], 0 confronto com o poder patronal, poi s o ' sistema de produção 

coletiva de trabalh.o deve ser prev'isível e constante, pa ra nao 

sofrer descontinuidade. 

Ai regras exigem o corpo em tempo inteiro; 

so fre r acidentes, adoecer sao uma f atali dade. A força de t raba 

lho deverá, nestes casos, ser reposta, pois ficará inutili zada. 

O corpo ~ ~ltil e descartável. 

O TRAB,ALHADOR NÃO TEM DIREITO, DENTRO DA EM-. 
PRESA, DE SE PRESERVAR DOS RISCOS. 

SE UM TRABALHADOR FOR DESIGNADO P~A PRESTAR 
U~~ TAREFA NUM DETERMINADO LUGAR E ELE PERCE, 
BE~ QUE AQUELE LOCAL B PREJUDICIAL A VIDA D~ 
LE OU A SUA SAÚDE E ELE NÃO FOR ISTO E MOTI
VO PARA A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ... 
MESMO QUE A RECUSA SEJA EM FUNÇÃO DA SUA PRÓ
PRIA SEGURANÇA. 
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Nestes termos , de manipulação a~toritiria do uso 

do corpo alheio, cab eria ao trabalhador demonstrar, a ~artir 

do seu corpo mutilado e desgast ado, que o ambiente de trabalho 

é prejudicial a sua saúde e integridade, e não ao p a trão gara~ 

tia condições seguras à vida no ' trabalho. 

-"Sabendo- s e como e restrito o conceito de doen 
ça profissiona l e de trabalno no Brasi l e co=
mo muitas ve zes o es t abe l ecimento do nexo cau 
sal com o traba lho é negado pel o INPS quando 
se trata de problemas de coluna , pressão alta, 
gastrite, nervosismo, .. . ficam as empresas f a 
cilmente deso brigadas de responsabilizar-se pe
los danos que causam à saúde dos traba lhado =
res, demitindo- o~ sempre que começam a apre -
sentar sinais de doença."8 

As técnicas da medicina do t raba lho t em como estra-

t égia barrar a doença e o doente, ·sendo. que as análise s inc i -

demo dire t amente no corpo que a revela, exc luem-se os fatores'di 

nâmicos que a emitem . " Em geral o teste audiométrico alterado 

no exame peri6dico e demissional presta-se para prec ipitar de-

missões ." 9 

Em c asos de aciden t es de trab alho , as c6ndições da 

no.sas continuam inalteradas, o homem é "acidentive l" e 'o foco 

da prevenção é a conscientiza~ão do oper ir io, is t o é, a revel a 

ção de que ele e culpado por ser agente do acident e. 

Assim, c ar tazes, co nferências, treinamentos, folhe-

t os, campanha s preVencionistas s ão muitas vezes recursos efeti 

. vos nesta pritica de ~onscieniização administ rada por enge 

r 
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nheiro s , t~cnicos de s egurança, ~~dicos do trabalho, psicó10 -

gos e assistentes sociais. 

"De vítima a agente do acidente de trabalho, 
o trabalhador, ape~ar de não ter nenhum con 
tro1e sobre a organi záção e o processo de 
trabalho, ele deve, necessariamente, admi -
nistrar as condições adversa s do trabalho , 
no sentido de evitar o acidente, caso con
trário, co rre o risco de ser acusado de ter 
inclusive praticado uci ato de automutila 
ção."10 

A parcialidade do t ratament o nas' quest6es de segu -

r 

rança nas empresas objetiva a impunidade e a arbitrariedade do ( 
I 

capital em relação ao homem , ao particu1ar~zar imp1icaç6es psi i 
co lógicas das re,laç6es de trabalho ,em .çletrimento de uma aná1i-

se mais dinimica. 

"poderia ser um op erár io numa posição incômo 
da (carga fisiológica), fatigado porque al
tera turnos (carga fi s iológica e psíquica) , 
atendido pelo r uído (carga fisica) e com 
tensão nervo sa pela pressão da supervisão 
e pelo a lto ritmo de trabalho (carga s psí -
quicas)."ll 

o uso político do "ato inseguro " nas análises de 

acidente s de trabalho, como já nos referimos~ reforça a incor 

poração da culpa dos operários, a partir de um trabalho t~cni-

co de efeito, ao entenderem que, se não redobrarem a vigiiin 

cia, atenção, - sentidos 
.. das nao aguçarem os no exerclcio tare -

fas, "fatalmente " sofrerão um acidente e com "certe za", por se 

rem "de scuidados!! , "distraídos" ou por estarem desadaptado" 

I 
I 

I 
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Fabrica-se, desse modo, o super-homem do trabalho, 

o hipervigilante nas situações adversas ao corpo, o machista 

negligente com a segurança, que a todo momento subvaloriza as 

condiçõe~ de trabalho danosas que o sustentam . 

o CORPO - ÚTIL SOFRE UM DESGATE F!SICO E PSíqUICO. 

As condições danos a s do trabalho nao se restringem 

aos agentes fIsic os e qufmicos e aos riscos do ambiente,mas s~ 

ampliam peJ a organização cientIfica do trabalho . Esta, agindo 

de forma mais sutil, seqUestra o corpo e a saGde do trabalha -

dor e mostra corno resultado, s egundo muitos autores , distur ' 

bios orgânico s .e psIquicos, ao violar todos os ritmos biológ i 

cos, ffsico s e psfquicos. 

" Nova tecnologia de submissão de disciplina 
do corpo, a or gani zação do traba lho gera 
exig~ncia s fisiológicas at~ então desconhe 
cidas, especialmente as exig~ncias de t em~ 
po e ritmo de trabalho ... ao separar radi
calmente o trabalho intelectual do traba 
lho manual, o sistema Taylor neutraliza a 
atividade mental do operário."l 2 

Assim, o homem . ao empreender tarefas simplifica~as, 

monótonas e r epe ti t ivas, acentua a estrutura do corpo parci ali 

zado, despre zando suas funções globais de cognição, emoção e 

açao. 

Conflitos entre necessidade s e proibições de expre~ 

sao do corpo em relação no trabalho induz em a manifestações p! 
, I 
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to16gicas som~ticas ou psiquicas. Por outro lado, fa lt a de si& 

nificação no tr aba lho, pe la inuti l idade dos gestos, remetem a 

urna auto-imagem distorcida, envolvida em s entimentos da indig

nação e inutilidade . 

"O esgotamenteo crescente, oa insônia, o delí
rio, a perda da r azão são queixas freq Uente s 
nos ambulat6rios do INPS. Quem não pode pro
duzir depress a nao tem mai s direi to de Vl
vet."1 3 

A viv~ncia na relação de trabalho ~ desqualif i cada , 

não hi motivação ou desejo numa tarefa na qu al o investimento 

se esgota em esforços musculares e psicos sensor i ais . "A cer te- O 

za de que 0 0 nível at ingido de insatisfação não pode mais dimi

nuir marca o começ o do sofrimento.,,14 

Corno agravante, a intensid~de das horas extras, r o-

tina das empresas , inves tindo no tempo miximo de produção dó 

corpo-útil, extrapola o desgaste deste corpo ao privi-lo de 

paus as significativas para a sua recuperação. 

o TRABALHO DE CONSTRUÇÃO NAVAL 0:E UM TRABALHO 
QUE O DONO DA EMPRESA BRIGA CONTRA O TEMPO , 
SE ELE ENTREGAR AQUELE TRABALHO NO oTEMPO MI~ 
N~MO, O LUCRO MULTIPLICA POR 10, 20, 30 
ENTÃO, SE O TRABALHADOR NÃO ACEITAR FAZER 
A HORA EXTRA, VAI PRA RUA. 

QUANDO O TRABALHADOR EAZ A EXTRA, ELE ESTÁ 
TIRANDO O EMPREGO DO TRABALHADOR DAQUI DE FO 
RA, ALEM DELE ENCURTAR A VIDA DELE. 
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HÁ UMA ROTATIVIDADE MUITO GRANDE E OS OPERA 

RIOS , EM PEQUENO NÚMERO, FAZEM SERAO EM ,CI

MA DE SERÃO, TENDO UM DESGASTE FTsICO E 

MENTAL MUITO GRANDE PRA PESSOA . 
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Evidencia-se, nestes casos, t ambém freqUentes nos 

trabalhos noturnos e nos turnos de rodizio, a fadiga psíquica, 

com perdas na memorização, no raciocínio e na atenção, princi-

pa lmente: 

"Para aumentar seu magr,o salário, o 'operário 
'procura os turijos da noite que emenda aos 
diurnos e as hor as extras consomem sem des
cans o, aumen tando o n~mero de mutilações e 
ferimento s ."lS 

Outras formas de agressao à sa~de do corpo vincu 

I am -se à freqUente exposição aos riscos, às posições incômodas 

e ao contiole ' hierárquico exacerbado que, no contexto da rela

çao homem/trabal'ho,' de sencadeariam ansiedade e tensão. 

"O estado de ansiedade pode ser gerado pela 
necessidade de manter um ritmo elevado , no 
limite d~s pr6prias, possibilidades ... , com a 
constante preocupação . d~ uma repreensão do 
encarregado e a conseqUente perda do empre
go. " 16 

A tensão aumenta quando o ritmo e o desgaste sao in 

tensos. Intensidade que e inve~sa à quantidade de operário s . 

QUE O CARA PRODU ZA CADA VEZ MAIS, COM 

MENOS QUANTIDADE DE OPERÁR;OS. ISTO E UMA 



~ -. :..: ..... 

FORMÁ TAMB~M DE CRESCER O LUCRO DO CAPITAL ... 
EM CIMA DISSO GERA TODA U~~ EXPLORAÇÃO ALEM 
DO NORMAL ... TEM MUITO MAIS POSSIBILIDADE DE 
TER ACIDENTES, PORQUE PESSOAS, EM MUITO MENOS 
QUANTIDADE QUE A NECESSÁRIA, VÃO TER QUE SE 
DESGASTAR MAIS PARA PRODUZIR MAIS, PARA PODE~ 
REM COMPENSAR ... ISSO TEM ACONTECIDO HOJE NO 
NOSSO SETOR METALÚRGICO. 
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Muitos estudos têm sido realizados visando alt e ra -

çoes ergon6micas ou ~mpliações e recomposição do trabalho, pa

ra uma melhor relação homem/trabalho/capital. Por~m, na priti-

ca, presenciamos uma atuação corretiva dos objetos, isol ados 

de uma mod ificação da relação social trabalhadbrjambiente e 

condições de trabalho, devido aos fatores polfticos e econ6mi-

cos, ji mencionados, em questão . 

OND E· EU TRABALHO VEM MORRENDO OERÁRIO QUASE 
TODA SEMANA. 

s6 VEJO UMA SArDA PARA ACABAR COM A EXPLORA 
çÃO DO CAPITAL: CRIAR UMA OUTRA SOCIEDADE . 
UMA SOCIEDADE MAIS LÚCIDA, ONDE NÃO PREVAL~ 
ÇA A INTENÇÃO DO LUCRO NA MÃO DE UMA MINO -
RIA,MINORIA QUE QUEIRA DESFRUTAR 9 SACRIFI
CIO DA MORTE, DO SANGUE, DA MAIORIA QUE PRO 
buz. 

Da mesma fôrma, processos de " ajustamento" e "adap-

tação " sao desenvolvidos na fibrica em nome da me lhor rel ação 

de trabalho, mas o e~idenciarn-se como estrat~gias para gá-
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rantir a sobreviv~ncia em condições ambientais e de trabalho 

precári as à saúde do corpo. 

C f , N ' 17 . - d orno a ' Irma orlega, a constante exposlçao o cor 

po humario às condições advers~s transformam esses processos de 

"ajuste" em destruidores da integuidade do homem. 

na. 

- - . Assim, o corpo nao e para a vida, mas para a maquI~ 

o TRABALHADOR CHEGA UM CERTO TEMPO 6 , HO
RAS, QUANDO E 20 MINUTOS PARA AS 6 HORAS 
AS PERNAS NÃO ÔBEDECEM MAIS, A CABECA FICA 
SUANDO, ISTO ACONTECE COM TODO TRABALHADOR, 
A GENTE E IGUAL A MÁQUINA MESMO , IGUAL A UM 
VE1TILADOR .. . vocE LIGA, CHEGA A UM CERTO 
TEMPO TEM QUE DESLIGA.R, ELE ESQUENTA DEMAIS 
E ESTÁ SUJEITO A QUEIMAR .. '., MESMA COISA :E 
AGENTE, MOTOR HUMANO, A GENTE TEM QUE DAR 
UMA PARADINHA, LUBRIFICAR, METER ÁGUA PARA 
DENTRO ... O CARA PEGA DIRETO EM TERMOS DE 
PERDER A VIDA. 

Uma máquina que com o tempo vira sucata.' 
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* Tabela 1: Taxas de Mortalidade de 4 anos em 6 Países . 

PAIsES 
IDADE BRASIL ARGENTINA ESPANHA USA FRAl\JÇA n,'GLATERRA 

4 anos 30 . 6 12.2 3.5 2.8 1. 4 1. 4 

- _0 .- . Fonte : \l{or1d Heàrth Statistics - .who - 1983 e Estabi lidade 

Mortalidade no Brasil, 1980 , MS, 1983 . 

* Tabela 2 : Taxas de Morta1i~ade entre 15 e 54 anos e acima de 

65 anos em 6 p~íses. 

PAIsES 

BRASIL ARGENTINA ESPANHA USA FRANÇA W:;U\TERRL\, --------------------- ----------------------------~~---------

IDADE 

15 ã 54 a. 25,2 18,2 12,5 15,2 12,4 · 8,0 

+ 65 a . 30,8 53,1 70,9 66 ,5 75,4 77 ,4 

Fonte : Ibidem . 

*Tabe1as retiradas do livro Insalubridade. Mort e lenta no 

traba lho organizado pelo Diesat, São Paulo , Oborê, 1989, 

p . 27-28 . 
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1 - Ver tabela 1 e 2 em anexo, pago 125 

2 Cita que m~quinas com dispositivo de segurança nao 

ser desprovidas deste- dispositivo. 
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OS CAMINHOS DA PSICOLOGIA DO TRABALHO NO CAPITALISMO AUTORITÁRIO 

A psicologia do trabalho, desenvolvida no s éculo XX, 

deu destaque i ~eleçã6 e ' colocação de pessoal. Era necess5rio , 

fren te i movimentação oper5ria por reivindicações de melhores , 

sa1 5r io s, condições de trabalho e vida~ escolher o homem cer-

to, para o lugar cert o . O erro, na escolha seria na i linguagem 

econômica, prejuízo . Requeria-se, então , o mais apto dentro dos 

padrõ es da f5brica: dis ciplinado, submisso, d6cil, automatiza ~ 

do. O tr einamento , por sua vez, objeiivava, em ess~ncia, evitar 

o gesto inGtil ~ a perda de tempo. O lucro m5ximo era a tônic a ' 

da administração dos recursos humanos .' 

O, homem, como um recurso da engrenagem maquinica 

deveria trabalhar intensamente ' para ser útil ao sistema . 

Os testes mediriam r5pidez e precisão, independent e 

de s eus obj etivos específicos po is '. como força de tr abalho , o 

homem é útil, enquant o trabalha contra o tempo para o capita l. 

Assim, as atividades de psicologia visavam, princi-

pa 1mente, atender a demanda de predutividade da organização , n~ 

ma pura incorporação' i prax is tayloris ta. 

"Taylorism.o, um dos exemplos ma i s contunden
te s, porque sem disfarc es da estreita co1a-
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boração da psicologia com a necessidade de 
or ganização e de racionalização do traba -1 
lho a serviço de uma ma ior produtividade." 
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o p ~i cólo go do trabalho surge, então, como respost a 

a uma demanda de prover, através de instrumentos "científicos" 

de medida, a adaptação dos indivíduos à organização analisando 

a natureza humana e sua maleabi1idade. Era necessário anular o 

. confronto indiví~u%rganização. 

"Assim um dos principais dilemas da psico10 
gia industrial surge porque as políticas e 
práticas que asseguram a efic i~ntia org an i 

·zacional podem de ixar insatisfeitas as ne~ 
cessidade s indil1iduais."2 

A ~nf~se nas atividades desenvolvidas pelo psicólo

go é a efici~ncia para obtenção d? lucro,' port anto, os recursos 

humano s devem di rigir s eus esforços a esta meta. Para tanto , 

é nece ssário o estudo do c omportament o do homem no trabalho 

fazendo -se lleces sárias as anál ises do c argo e do homem no car-

go. O contro l e, a previsão do comportament o são essenciais pa-

ra o " equilíbrio" da or ganização. A racionalização, por su a 

vez, por realçar a disciplinari~ação do corpo, sanciona estas 

ações de controle .e vigilância. ;".", ' ' 

"Em nome dos objetivos a se atingir, o que 
ocorre é a dominaç ão do funci onár io : o po
der l egitimado , transforma-se, na prática, 
em poder disciplinar, tes e esta defendida 
por Foucault ." 3 
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o desenvolvimento de habilidades e pericias para o 

desempenho do cargo , porém , não dão conta, do controle espera-

do, uma vez que aspectos informais do comportamento reve lam 

condições de insatisfação no trabalho . Surge a necessidade do 

control e da vont ade e do desejo, e to rna-se importante f azer o 

operirio pens ar e sentir ser bom est ar a li, enc ontrar-se com 

as pessoas amistos amente, estar satis fei to no tr abalho. 

As atividades do psic6iogo, desde então, tornam ou-

tro rumo , surge a escola de Relações Humanas nO Trabalho, que 

enfoca aspec tos de supervi~ão, comunicação, satisfação e a pa! 

tir de um aprimoramento baseado na filosofia human ista em moti 

vaçao. 

A polit i c a de relaçõe s humanas 

llAcentua os e lementos emocionais não p l ane j a 
dos e irracionais do comportamento na orga~ 
nizaç ão cri ando o conceito de organi zação in 
forma l . 11 4 

A descoberta da significação dos fatores soci ais no 

comportament o do individuo na organizaçã6 tornou-se o princi -

paI resultado dos estudos de Hawthorne, realiz ados por El ton 

Mayo, nos qu a is foram identificados grupos informais de traba-

lho , reconheci dos por ele como contr ir ios i organ i zaç ão, que 

permitiram o estabelecimento de alguns principios da escola de 

Relaç6es Humanas. 
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A quantidade de trabalho executada por um trabalhador nao e 

determinada por sua capacidade física , como propunha Taylor, 

mas por sua capacidade de relação s ocial; 

- Recompensas não-econ6micas sao centrais na determinação da 

motivação do ~rabalhador; 

A maior especialização, nao significa eficiência na divi são 

do trabalho; 

- Os trabalhadores r eagem !.. adminis t~ação e suas normas como mem 

bros de um grupo e nao individualmente. 
' . 

Assim, a participação, a cooperaçao, as relações de 

amizade , de lealdade entre seus pares tornam-se important es 

nos estudos s obre grupos de trabalho. 

"Enquanto os padrões do grupo pe rmanecerem 
imutiveis, o indivíduo resistiri is mudan 
ças , tão mais firmemente qu ant o menos dii 
posto estiver de s e a fas tar dos padrõ ei 
do grupo."S 

A empresa precisa, portanto, ser inserida num clima 

de " grande família feliz". 

A cooperaçao es pont inea ~ es sencial para a organi -

zaçao , segundo Mayo. O e~pontine o ~ entendido como comportame~ 

to tradicional e não, como volun tiri o. Tem o sentido de precn-

cher uma função social, isto ~ forne ce o sentimento de se r ne

cessirio, útil i sociedade . 

t 
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Para obter dos operârlos esta cooperaçao revestida 

de utilidade, Mayo sugere a centralização das decisões impor -

tantes para aS 'elites administrativas e a imposição de comuni

caçoes formais para os operârios. Desse modo, o operârio pode-

ria participar, sugerir idéias, discuti-las com o seu superior, 

mas a este caberia a decisão e isto r espeitando-se uma escala 

hierârquica de poder. 

Como reforço, a compo~tamento informal permitido 

restringia-se is rel~ções chefi as /subord inados. Era necessârio, 

para evitar qualquer rebe ldia, que o comportamento dos opera-o 

rio s entre si fosse estíi tamente 'formal e de trabalho. 

Assim, a efici~ncia de Taylor é transformada em co-

operaçao por Mayo. 

liA cooperação dos operârios com a administra
ção é socialmente sadia o que não ocorre c om 
a cooperação entre os operarios para os seus 
próprios fins ."6 

Se considerarmos qu e Taylor elaborou os par âmetros 

para uma gestão autoritâria , poderemos, então, afirmar , que, 

incrementando a produçã o de subjetividade , do sistema cap itali~ 

ta, o humanismo de Mayo repres enta a manipulação desta gestão, 

e o psicólogo ao utilizâ-lo, nestes princípios, representa o 

manipulador isto é, o ,dispositivo do capital desta produção de 

subj eti vidade. liA escola de relações hum ana s define -se como uma 

ideologia manipulatória da empresa capitalista. 1I7 
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Posteriormente , seguidores de Mayo propoem diriftir 

o comportamento dos trabalhadores com " liberdade e justiça." A 

~igilãncia e, a~sim, funçã~ da democracia na empresa, na quá l 

o controle do ato torna, naturalmente, um cunho paternalista 

por evocar, por principio, a submissão. 

"Deve-·se frisar que um programa de Relaçõés 
Hu~anas · não requer um tratamento frouxo 
dos empregados, com a abdicação de respon
sabil idade admini.s tra ti va de dirigir a fir 
ma. Pelo contririo, o tratamento apropria~ 
do de certos empregados requer punições e 
outras formas de motivação negativa. Os em 
pregados entre si têm uma obri gação definl 
da de serem bons seguidores."8 -

. 9 
Desta forma, segundo Drucker, seria função da ge 

rência estabele~er objetivos, organizar, motivar, comunicar e 

desenvolver pessoas n a "direção · certa". 

O que o oppririo deseja e o qu e ~ melhor para ele 

faz parte, dentro de uma Vlsao paternalista, do saber-poder da 

empresa. 

:g importante ressal t armos, por.tanto, que o essencial 

da alienação do homem no trabalho permanece, uma vez que o pl~ 

ne jament o , a coordenação e a direção do trabalho sao regidas , 

tais como n0 taylorismo, por heterogestão. O homem permanece 

corno simples executor , embora se pretenda que este ja (ou que 

. pareça) mais satisfeito, por te r liberdade e por poder coo pe-

rar com a administ ração. 
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de adaptar e ajustar 

e trab a lhado r i organi zação - inscreve-se na id~ia de naWrali za 

çao das relações dominantes de produção, efetuando a aceita -

çao de re l açi onamentos interpesso ai s do tipo autoritário-mani-

pulativo . 

A idéia centra l de subj et ivida de produzida nas prá

ticas de rel ações humanas nõ trabalho, ,ressalta uma força de 

trab alho que , a l ém de disciplinada, dócil e submis sá ' ~ t amb~m 

cooperativa, satisfe ita e l ea l frente i organização. 

o psicólo go atende as aspirações de contro l e do ho-

mem pe lo homem ao incrementar mecanismos de modo que o r esul t~ 

do das tarefas, ' pl anej adas e or ganizadas de cima para baixo 

sej a obtido com "motivação e satisfação 11, para ma ior eficiên 

ci a e economia, da organização. 

A humani zaç ão das or ganizações, estrategicamente de 

finida s ~or interesses patronais, garante os limites es t abe le

cidos de mud.ança, d~ forma a atender tanto i dinâmica interna

- pos s ibil idade de participação oparária , de ascensão profis -

sional, de aperfeiçoamento t~cnico etc. - quanto i manut enção 

da ,estrutura de poder organizacional centralização de poder 

parcialização de tarefas, comunicações formais, hierarquização 

exacerbada . 

Para tanto, os organo gramas são definidos e aYticu-

lados de forma a pr~ver os comportame~tos desenvolvid.os nos p! 

. , , 
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péis organi zacionais. Sendo assim, o uso da psicologia voltada 

para as Relações Humanas e para o humanismo nas organi zaç ões 

apresenta um papel essencial no movimento de controle e quali-

dade. O positivismo aperfeiç oava o homem para o produto final 

enquanto que, a função humanista inve rte a relação enfatizando 

a qualidade dos cont r oles. Na qua lidade dos controles temos,de 

um lado, o aumento da complexidade dos mecanismos de controle , 

agora mais sutis e "participativos", e, d~ outro" a real po ssi:. 

bilidade, se num contexto aut~ntico de participação, de uma 

qu a li ficaç~o humana e de produto. 

IIUm programa sólido certamente requer uma 
atmosfera em que a efici~ncia e a reali
zação sejam encorajadas e r~c ompensadas, 
em ~ue o autodesenvolvimento do emprega
do seja enfati za do e que as suas obriga
~ões, assim como seus d ireitos e privilé 
gios sejam r econhecidos . Não se deve de~ 
sejar nem a s administ r ações comp l e t amen
te autocráticas, nem as completamente de 
mocráticas. 1I 10 

O meio-termo, a liberdade vigiada dão o clima, onde 

a efici~ncia e a realização a brem espaços para o desenvolvimen 

to individual. Assim, os problemas humanos nas organizações ~ão 

analisados dentro dos par~metros de comportament os des e j áveis 

ou indesejáveis. 

Desta forma, situações oriundas das r elações de do

minação, do conflito indiv ídu%rganização pelo confronto cap! 

tal/trabalho, tais como baixa produção, a l ta rotatividade 

absenteísmo, baixa motivação para o trabalho~ moral baixo, sao 
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muitas vezes analisadas e diagnost,icadas . c.omo problemas ind.ivi 

duais de ajustamento , "revelando" os comportamentos indesejá-

veis. 

o psic610go trabalha, p6rtanto, baseado em um r efe

ren ial ideo16g ico dominante, que almeja um op erár io maleável 

- -- e criativo frente is adversidades do meio ,e das condições pre

cárias de traba lho, conformado a sua situação de dominad~ e, 

ainda, satisfeito. 

, Desse modo, a lealdade, a cooperaçao, a participação 
• 

na psicologia humanista da organização , a partir de uma rela -

çio de pode~ in~lteravel e naturalmente dada, reafirmam a cen-

tralização desse poder pelo estabelecimento de regras e nor-

mais rígidas e tauto16gicas, maniendo um status quo autorit5 -
~ 

rio. Neste esquema, os esforços gerenciais para fazer o opera-

rio "vestir a camisa" são essencialmente alienadores. 

Em tese, inclusive defendida pela psicologia huma -

nista, concordamos que a maior integração dos grupos, uma maior 

lib~rdade de ação e participação nas relações de trabalho le-

vem a maior satisfação, porém não tornam as tarefas menos mono 

tonas ou rotineiras. Da mesma forma, o , enriquecimento de tare

fas por si, apesar de facilitar a monotonia, não muda a nature 

za básica do problema: a dicotomia entre planejar e executar. 

Ressaltamos também a importincia do estudo das ReI! 

çoes informais na organização. mas , por outro lado, criticamos 
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a forma tendenciosa com que foram realizados tais estudos, por 

pretender manipular o operirio atr~v~s de sfmbolos inexpres si

vos de prestfgio e afeição. 

IIHá um sentido falso de participação e auto
nomia, int encionalmente provocado, a fim de 
desper tar a cooperação dos operários e seu 
compromi ss o p a ra com a iniciativa da organi 
z ação·. 1111 

Teoricamente, os human i stas apresen t am ·um homem que 

s e compromete com a sua situação de v ida e age para 

a sua realIzação. Deste enfoque Segundo :Buss surgem 

principios: 

alcançar· 

al guns 

- o homem ser p~rcebid o como um su j e i t o e nao como um obj eto; 

- o homem visto em busca de liber~ade e dignidade, descaracte -

rizando a determinação e a desumaniz açã o impostas; 

- o homem percebido como um ser total e não fracionado; 

- o homem percebido como agente. 

Esta concepçao humanista de ser no mundo >entende 

como liberdade a possibilidade de se .modificar o mundo em quai~ 

quer circunstâncias . 

Assim, segundo os human istas, a busca de realiz ação 

do ser por si mesma ja justificaria o comportamento reivindica 

tório nas or ganizações. 
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Como pensar, portanto, a pritica de uma filo sofia 

humanista no cotidiano da relação capi t al /tr abalho, onde vonta 

de e desejo são fabricados pela · relação dominante , que preten-

de, em Gltima ani lise, dirigir as pessoas, visando a extração 

da mais-valia e a submissão? 

Como perceber um ser total em busca de liberdade . e 

dignidade, nufu meio que manipula e · molda o ser humano s egundci 

um discurso instituído para atender suas próprias necessidades 

utilizando o operirio como obj eto descartivel? 

Quais as possibilidades da psicologia descaracte ri 

zar a deteiminação e a fabricação do sujeito, se o psicólogo se 

ins e re na organi zação distante de suas contradições, de s eus 

confrontos capital / trabalh.o , de . sua produção como dispositivo 

para a subjetividade capitalÍstica? 

"E o mode l o v endido pe la psicolo gia tem como 
finalid ade tornar ' a c ada momento o homem ob 
jeto das instituições que ele mesmo produ ~ 
ziu, como t amb~m torn a r esse processo esque 
cido e fa zê-lo parte de suas estruturas sim 
bólicas."12 

Desse modo, nega-se efetivamente d conflito de cl a s 

se por estrit~gias de ajustamento e adaptação que, coloridos 

de humanismo favorecem ações de arbitrariedade e autoritarismo, 

estim~lando-se a dependência do operirio. 

Ne ga -se, ainda, as relações de poder ao serem natu-

rali zadas a despolitizaç ão e a consciência passiva - mu itos 
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oper~rios nao vao as assembl~ias sindicais por medo da demis 

são, muitos não falam com militantes, pelo mesmo motivo, mui 

tos aceitam as condições de trabalho, por acharem difici1 mu -

d~-la. 

A ideologia do lucro m~~imo. do poder inquestion~ -

vel, estabelece ·como "verdade" a adesão às normas, o 'control e 

do corpo, o ato previsível pela incorp~ração do poder. Assim 

a vigi1incia não tem fronteiras, o homem deve estar s6 com o 

seu trabalho. 

• Desta forma, produ z-se no trabalho coletivo, por 

contradição, a individualização a partir da consciência em si 

b f . ~. . . 13 que a a a e nega a conSClenC1a passa Sl. 

Na pr~tica da relação de trabalho, qualquer movimen 

to reivindicat6rio, em confronto çom a administração da empre-

sa, ~ indicado como ato subversivo, agitador ou revolucion~rio, 

uma vez que abrir espaço às comunicações sindicato/empresa, 0-

per~rio / empregador ~ obdicar da administração das mesmas, 

perda do poder de c~ntrole sobre elas. Pressuposto que, por si. 

s6, t amb~m rechaça qualquer tentativa real de psi co l ogia huma-

nista nas organizações. 

Por estrat~gia empresarial, reafirma-se a despoliti 

zaçao do oper~~io. o uso e o abus;. do corpo-~til com a convi -

.vênci a do psic610go e outros profissionais, que, de maneira 

geral, atuam de forma exclusivamente patronal nas or ganizações . 
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o psic610go insere-se n~ste contexto autoritirio-ma 

nipulativo, sem questioni-lo, sem urna visão s6cio-politica de 

suas atividades. Trabalha com caracteristicas individuais, sem 

o contexto hist6rico do processo produtivo, tornando sua atua-

çio psicologi zante "e superficial. Desta forma, ao encarar Rela 

ções Humanas corno, relações produtivas aliena os outros 

sua pr6pria alienação. 

pela 

Alternativas de trahalho que pudessem ousar singul~ 

ridades frente às relações, de poder capitálista, ins eridas no 

contexto hist6ria que as produzem, seriam, a nosso ver, um no-

vo caminho Rara a psicologia do trabalho. 

Consideramos, finalmerite. que, emb ora esta atitude 

patronal descrita seja marcante na psicologia do trabalho, não 

pode ser generalizada e nem deve servir para substimar as pos

sibilidades de atuação legitimas da Psicologia nas institui 

ções de poder. 

Desse modo, p r ocessos alternativos de trabalho, en-

caminhamentos criticos na formação p~ofissional, visão contex

tuali zada em um enfoque s6cio-politico são necess arios, para 

que o psic610go possa fazer também a sua hist6ria profissional, 

sem ser um mero repetidor de ideologias dominantes. 

Logo, toda a hist6ria vivida pelos operirios, com -

partilhada por nos na elahoração desse estudb , mostram-nos que 

a domin ação, a despolitização, a desqualificação e abuso do 
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corpo-útil podem ser observados como uma fábrica de subjetivi-

d d . d . d ' 14 a ,e reatlva a pe los mlcro-po eres, produção que abrange e 

identi fica operários, técnicos 'e dirigentes em função da ne

cessidade de manutenção do sistema vigente. 

r 
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NOTAS 

1 - Patto , M,M·,S. Psicologia e Ideologia. Uma introdução críti 

ca a psicologia escolar. São Paulo, T,A : Queiroz, 1984 p. 
93. 

2 - Sche i n E. H . . Psicologia Organizacional . Rio de Janeiro. Pre 

tica -Ha.ll do Brasi l, 198 2, p ,' l'?, 

3 - Moura, W, O paradigma frankfuntianü . Uma alternativa para 

a psic ologia organizacional. Tes e de doutor ado, 1985 (datl 

lograf ado ) p. 68. 

4 - Etzioni, A. Organizações Modernas. São Paulo, Pioneira 

197 6, p. 36. 

5 - Lewin, 1n Efizione, A. ibidem , p. 59 . 

6 - Bendix, ' R. Fi shen L.H . As perspectivas de El to n Mayo. In : 

Etzioni. Organizaç ões Comp l exas. Um estudo das organi za 

çoes em face dos prob lemas sociai s. São Paulo, Atlas, p. 

126. 

7 - Tragt enberg , M. Burocracia e ideolo gia. São Paulo, Ãtic a , 

p. 198 lcoleção ensaios ). 

8 - Flippo , E.B . Princípios de AdminLstração de Pessoal . São 

Paulo. Atlas, 1 97 9, p. 400. 

9 - Drucker. In : Faria J.H. de O autoritarismo nas organi za 

ções. Criar-FAE, 1985. pp 75 a 92 ( Focali zando a Admin is -

tração , por obj etivos) . 

la - Fl ippo, op . ci ·t . p. 400 . 
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il -Etzioni, A. Organizaç6es Modernas, op. cit. p. 74. 
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12 - Neves, C. E, A.B. et ~lii. , Relat o e Anilise de uma expe -

ri~ncia humana instituição es~o l ar: nossos medos , nos sas 

buscas e nossas imp l icaç6es. In : Anilise Instituiconal no 

Brasil, Rio de Janeiro, Espaço e Tempo, 1987, p. 58 . 

Favela, Hospicio, Escola, Tunabem . 

13 - Para Marx, consci~ncia para ~i seria a consci~ncia de 

pertencer a uma classe. 

14 - Micro-poder é um termo utilizado na obra ' de Foucault pa

ra caracterizar o controle e a vigilancia exercidas ,pelas ill~ 

' tituiç6es disciplinares : hospicio, escola, fibrica , prlsao, 

fami-l ia 
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