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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a qualificação do trabalhador a partir do 

ponto de vista da literatura econômica e de outras áreas do conhecimento, tais como a 

educação e a sociologia do trabalho, bem como da perspectiva cotidiana dos trabalhadores. 

São discutidos os conceitos de qualificação propriamente dita e como ela se relaciona com as 

tecnologias, principalmente as novas, de base microeletrônica. Parte-se da premissa de que é 

importante entender quais são os conceitos de qualificação adotados pelas teorias para que se 

possa eleger aquela que mais atende à realidade observável dos trabalhadores e, com isso, ter 

uma visão mais adequada do mercado de trabalho e das circunstâncias proporcionadas pelo 

progresso técnico e pela inserção de novas tecnologias nos ambientes de trabalho. Para atingir 

o objetivo do estudo, fez-se necessário, num primeiro momento, recuperar o histórico da 

organização do trabalho e de sua relação com as tecnologias, com ênfase no processo de 

passagem do controle do saber das mãos do trabalhador para o empregador, detentor do 

capital. A partir daí, é apresentado o debate acerca da conceituação da qualificação do 

trabalho dentro das perspectivas econômicas marxista e neoclássica. A seguir, discorre-se 

sobre as exigências de qualificação, no Brasil, após a reestruturação produtiva, e o conceito de 

qualificação a partir da visão do trabalhador, tendo como base os resultados obtidos por 

importantes investigadores, que realizaram entrevistas diretas com trabalhadores de alguns 

setores fabris. Somam-se a essas informações algumas notas obtidas mediante entrevistas 

realizadas junto a profissionais ligados às áreas sindical e de recursos humanos. Por fim, 

notamos que a polivalência exigida ao trabalhador para operar com as novas tecnologias não 

significa maior qualificação. E inferimos que os trabalhadores, no geral, dissociam a noção de 

qualificação ao controle do processo de produção. Isso ocorre porque o capital só reconhece 

as qualificações do trabalhador quando as considera importantes para o aumento de 

produtividade, o que faz com que os trabalhadores atualmente se avaliem como qualificados 

apenas ao considerarem que suas habilidades o tornam “empregáveis” por este capital. 

 

Palavras-chave: economia do trabalho, qualificação do trabalhador, novas tecnologias, 

reestruturação produtiva. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research has the objective of analyze the worker qualification starting the point 

of view of the economic literature and others fields of knowledge, like the education and the 

labor sociology, as well as everyday perspective of the workers. The concepts of qualification 

itself and how it relates to technologies, mainly the new ones, of microelectronics basis will 

be discussed. It starts from the premise that it’s important understand which are the concepts 

of qualification adopted by the theories to elect that one most meets the observable reality of 

the workers and, with that, to have a more appropriate vision of the labor market and the 

circumstances proportioned by the technical progress and the insertion of new technologies on 

labor environments. To reach the objective of this study, it was necessary, in a first moment, 

to recover the history of the labor organization and its relationship with the technologies, with 

emphasis on the process of transition of the knowledge control from the hands of the worker 

to the employer, owner of the capital. Then it’s presented the debate about the 

conceptualization of labor qualification inside the Marxist and the Neoclassical economics 

perspective. After, it discourses about the qualification requirements that was taken in Brazil 

after the productive restructuring  and the concept of qualification from the vision of the 

worker, having as basis the results got from important investigators, that performed direct 

interviews with workers from some manufacturing sectors. Some notes obtained by 

intreviews realized with professionals from union area and human resources are summed with 

those informations. Finally, we realize that the versatility required to the workers to use the 

new technologies doesn’t mean better qualification. And we infer that the workers, in general, 

dissociate the notion of qualification from the  control of the process of production. It occurs 

because the capital only recognizes the worker’s qualifications when it considers them 

important to increase productivity, it does that workers nowadays rate themselves as qualified 

only when they consider that their abilities turn them “employable” for this capital. 

 

Keywords: labor economics, worker qualification, new technologies, productive restructuring 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre o homem, o ferramental e as forças da natureza resulta na produção 

de riquezas. No sistema capitalista, as relações entre o homem e o ferramental se modificam 

conforme as tecnologias são desenvolvidas e apropriadas pelo capital. Desse modo, as 

qualificações que os trabalhadores detêm para exercer as atividades se modificam, 

principalmente a partir do momento em que eles não mais utilizam o ferramental como um 

utilitário para seu trabalho e perdem a autonomia perante esse ferramental que, no caso, torna-

se uma máquina-ferramenta. Portanto, no processo de desenvolvimento capitalista e 

instauração do sistema fabril, à medida que o capital se apropria dos meios de produção, o 

trabalho é reorganizado e o trabalhador perde gradativamente o controle da produção.  

A divisão do trabalho ocorre de modo que a produção possa ser constantemente 

ampliada a partir dos ganhos de produtividade que ela ajuda a obter. E é por meio da 

manufatura que as primeiras máquinas, que serão utilizadas na Grande Indústria, começam a 

ser criadas. Marx fala do surgimento da Grande Indústria, também possibilitado pelo advento 

da máquina a vapor, que permitiu a utilização de força-motriz automatizada, e da máquina-

ferramenta, esta considerada pelo autor o principal fator para a organização da maquinaria. 

Porém, o marco do início do sistema fabril é controverso entre os autores, principalmente 

entre os historiadores. Mas um fator importante é que o trabalho passa a ser organizado de 

modo a que o trabalhador não se utilize mais da máquina como antes, virando apêndice da 

mesma, sendo também aumentada a intensidade do trabalho (MARX, 1996a; 1996b; 

BRAVERMAN, 1987). 

Destaca-se que o movimento ocorrido desde a consolidação do sistema capitalista 

segue na direção da apropriação do capital pelo controle da produção, tomando esse espaço do 

trabalhador, como colocado, inclusive, por Marx (1996a; 1996b) e reiterado por Braverman 

(1987), Marques (1990), entre outros autores. E, na continuidade desse movimento, são 

desenvolvidos os métodos taylorista e fordista. O primeiro se utiliza de princípios científicos 

para criar procedimentos que aumentem a eficiência e a produtividade do trabalho, a partir da 

intensificação da divisão de tarefas. E o segundo se complementa ao taylorismo e adiciona a 

produção em massa. As práticas desses métodos, junto de outros fatores, renderam os 

chamados trinta anos gloriosos ao capitalismo até a década de 1970, quando o modelo sofreu 

um esgotamento relativo, dando vez à acumulação flexível, a partir da base microeletrônica – 

que provocou perda de negociação coletiva dos trabalhadores. As chamadas novas tecnologias 
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introduzidas reorganizaram o trabalho a partir de métodos oriundos do toyotismo, fazendo 

com que, segundo Coriat (1994), o trabalhador parcelizado e especializado se tornasse 

responsável por várias tarefas, num sentido inicialmente inverso ao do taylorismo e do 

fordismo. Também chamada de reestruturação produtiva, as novas tecnologias chegam ao 

Brasil, sendo que, na década de 1990, várias indústrias já se utilizavam delas. Observando 

essas alterações, Amin (2002) reitera que não se pode concluir que as novas tecnologias 

aumentem o nível de qualificação do trabalho, justamente porque o capital é que detém o 

controle do meio de produção e esta configuração não têm se alterado. 

Dadas essas mudanças na organização do trabalho, vários autores tratam do tema de 

modo a discutir a qualificação do trabalhador. Como sintetizou Paiva (1989), são quatro as 

teses que emergiram a partir daí: tese da desqualificação, tese da requalificação, tese da 

polarização de qualificações e tese da qualificação absoluta e desqualificação relativa. Vários 

autores que tratam do tema a partir de categorias marxistas se enquadram em alguma dessas 

teses. Os economistas neoclássicos também discutem o tema, desde Marshall (1996), que 

consolidou a teoria marginalista pelas perspectivas da firma e do consumidor, e tratou do 

papel das habilidades dos trabalhadores na produção, até o ponto em que a discussão virou 

foco da teoria do capital humano e, atualmente, do modelo de competências. 

Numa perspectiva de análise ocupacional, a qualificação profissional é muito 

importante para o mundo do trabalho, tendo em vista a heterogeneidade pela qual o mercado é 

permeado, fruto dos vários setores da economia. Com isso, são diferentes os níveis 

tecnológicos, o que tem por consequência as várias estruturas ocupacionais que constituem o 

mercado de trabalho. Com isso, diversos são os estudos e autores que se utilizam de proxies 

para tentar analisar a qualificação dos trabalhadores. A principal é a escolaridade, difundida 

pelos autores da teoria do capital humano, como Schultz (1967), Becker (1993), Mincer 

(1975), entre outros. Num estudo recente, DIEESE (2011) se utiliza das categorias 

escolaridade, cursos de capacitação profissional e experiência profissional como proxies para 

avaliar exigências de qualificação em regiões metropolitanas. Tais proxies permitam uma 

proveitosa análise aplicada, por outro lado, não captam plenamente a qualificação do 

trabalhador, pois o conceito guarda características abstratas que participam do escopo de 

discussão deste trabalho a partir da grande área da Economia Política, como a mudança das 

exigências que a consolidação do capitalismo impôs ao se apropriar do controle do processo 

de trabalho do trabalhador. 
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Dessa maneira, um trabalhador qualificado seria aquele que detém controle do 

processo de produção ou o conceito de qualificação está estritamente ligado ao perfil de 

habilidades que ele desempenha? Ou seja, a apropriação do saber ocorrido pelo 

desenvolvimento tecnológico, detido pelo capital, causou desqualificação do trabalhador ou 

deve-se considerar que esse conceito foi se alterando ao longo do tempo? A atual 

configuração das novas tecnologias, que promete participar mais o trabalhador das decisões 

da produção, pode estar valorizando mais sua qualificação em detrimento de um trabalho 

parcelizado exigido anteriormente? E qual o entendimento do trabalhador e dos sindicatos 

perante tais conceitos? Diante disso, tendo em vista que, conforme a organização do trabalho 

se altera, as habilidades exigidas aos trabalhadores vão se tornando cada vez mais especificas 

ou, como atualmente, se ampliando para o âmbito de exigências de habilidades 

comportamentais, este trabalho objetiva discutir e analisar a qualificação do trabalhador a 

partir da literatura econômica e outras áreas do conhecimento que se fizerem necessárias. Para 

isso, devemos, primeiramente, acompanhar a evolução histórica da organização do trabalho, 

depois discutir os conceitos de qualificação perante as perspectivas econômicas mais 

importantes para o tema, na tentativa de eleger a que mais se adequa à realidade do mercado 

de trabalho e das novas tecnologias. Depois, vemos alguns estudos sobre a configuração das 

qualificações no Brasil após a reestruturação produtiva, inclusive, analisando a visão do 

trabalhador e de profissionais da área sindical sobre o conceito. 

Este trabalho conta com três capítulos além desta introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo, o intuito é evidenciar a evolução da organização do trabalho 

desde o início do capitalismo; isso é feito, principalmente, a partir de Marx (1996a; 1996b). É 

retomada a relação do trabalho com a evolução das tecnologias a partir do momento em que 

capitalistas empregam aglomerados de trabalhadores em cooperação simples, e que, com a 

intensificação da divisão do trabalho, gera a manufatura, que se devolve para a Grande 

Indústria. Mostram-se também os métodos taylorista e fordista, que auxiliaram na divisão do 

trabalho de modo a aumentar a produtividade até que o modelo se esgotasse relativamente, 

sendo substituído pela acumulação flexível. Esta é a organização do trabalho hodierna 

predominante, colocada em prática a partir da consolidação da base microeletrônica, as novas 

tecnologias. Em suma, é exposto o tipo de trabalhador exigido em cada configuração, para 

que possamos entender, ao longo desta pesquisa, como as exigências de qualificações se 

alteram. 
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No segundo capítulo, discutimos o conceito de qualificação. São expostas as visões 

marxista e neoclássica, por serem as principais da literatura econômica a discorrer sobre o 

tema. Mesmo assim, somamos a essas, discussões de outras áreas do conhecimento, como a 

educação e a sociologia. No início da seção tanto da teoria marxista quanto da teoria 

neoclássica, são expostas as concepções e fundamentações acerca do trabalho na respectiva 

visão. Na seção dos marxistas, é mostrada a visão de Braverman (1987) e as discussões com 

outros autores originadas a partir de sua obra, ícone para o tema. Nesse espaço, também são 

expostos autores da área da educação que, em maioria, veem a qualificação a partir do âmbito 

da relação social. Na literatura neoclássica é vista, principalmente, a difundida teoria do 

capital humano a partir de Becker (1993) e outros autores. Também é brevemente exposta 

uma crítica de Bowles e Gintis (1975) à teoria. E o modelo de competências, atualização da 

teoria do capital humano, que o adapta às novas tecnologias. Por fim, fazem-se considerações 

finais acerca do assunto explorado ao longo do capítulo. 

No terceiro capítulo, traçamos o perfil da qualificação exigida no Brasil após a 

reestruturação produtiva e a opinião dos trabalhadores sobre essa qualificação. A primeira 

seção expõe as exigências da indústria paulista e das regiões metropolitanas do Brasil a partir 

de estudos que se basearam em dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) e da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). Depois são apresentados quatro 

estudos de autores que pesquisaram as exigências de qualificação de empresas e setores 

industriais, abordando, juntamente, a ótica do trabalhador sobre sua qualificação – os autores 

o fizeram por meio de visitas a empresas e entrevistas aos trabalhadores. Somam-se a essas 

informações, as opiniões de dois profissionais do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e de outros dois profissionais atrelados a estudos ou 

práticas sindicais e referentes a recursos humanos. No capítulo, buscamos compreender a 

atual configuração das qualificações no contexto das novas tecnologias, além de tentar 

esclarecer, nas considerações da última seção, como essas qualificações se adequam aos 

conceitos discutidos no segundo capítulo. Por último, apresentamos as considerações finais do 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1: A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO TRABALHO NO 

SISTEMA CAPITALISTA 

 

A produção de riqueza se dá como resultado das relações entre o homem, o 

ferramental e a natureza. No sistema capitalista, o homem constitui a força de trabalho; as 

máquinas e os equipamentos compreendem o ferramental e as matérias-primas representam a 

natureza. A relação entre o homem e o ferramental sofre metamorfoses durante a 

consolidação e expansão do sistema capitalista, a partir das diversas formas de organização do 

trabalho. Durante a predominância do artesanato e da manufatura, a ferramenta é que servia 

ao trabalhador; já na fase da predominância da maquinaria, o trabalhador é que passa a servir 

à máquina. Parafraseando Marx (1996b), o homem vira apêndice da máquina. Ou seja, no 

artesanato e na manufatura, o homem se servia do ferramental; na maquinaria, o ferramental 

tem características tais que é ele que se serve do trabalhador. 

E, conforme Marx (1996a; 1996b), a produção capitalista transforma o processo de 

trabalho no próprio processo de valorização e, com isso, por meio da maquinaria, o 

trabalhador passa a ser usado pelas condições de trabalho, e não o contrário, como acontecia 

antes desse sistema se impor. Para entender o lugar e a evolução da qualificação dos 

trabalhadores nos modos de organização do trabalho, é preciso que sejam recuperadas, mesmo 

que resumidamente, as diferentes formas, assumidas pela organização, desde o início do 

capitalismo. Dessa maneira, espera-se compreender melhor as configurações dos períodos em 

que os autores apresentados neste trabalho expõem suas visões sobre a qualificação dos 

trabalhadores. 

Por isso, este capítulo se divide em seis seções de modo a delinear melhor o processo 

de desenvolvimento e consolidação do capitalismo junto à organização do trabalho. Assim, as 

primeiras cinco seções perpassam a cooperação e a manufatura, o início da Grande Indústria, 

o taylorismo, o fordismo e a acumulação produtiva. E na última seção, são feitas algumas 

considerações sobre a evolução do sistema capitalista e seus efeitos sobre a organização do 

trabalho, principalmente no tocante à perda do controle do processo de produção pelo 

trabalhador e apropriação do capital. 
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1.1 O início da produção capitalista: cooperação e manufatura 

 

Conforme Marx (1996a), os primeiros indícios de desenvolvimento do modo de 

produção capitalista podem ser observados a partir da introdução de formas de organização da 

produção em cooperação simples. O sistema capitalista inicia-se, histórica e conceitualmente, 

quando capitalistas isolados passam a empregar número significativo de trabalhadores com o 

intuito de fabricar a mesma mercadoria em grande quantidade, o que caracteriza a cooperação 

simples e a manufatura. 

Segundo o autor, a cooperação é uma forma de organização da produção presente em 

outros períodos históricos, em que os meios de produção eram de propriedade comum. Porém, 

no capitalismo, ela ganha nova forma e características específicas: o trabalho é cooperativo, 

mas os trabalhadores não são proprietários do que produzem. É por isso que Marx observa 

que essa cooperação aparece como forma específica do capitalismo, e não como nova forma 

especifica de si própria. A força produtiva criada a partir dessa cooperação entre os 

trabalhadores aparecerá como naturalmente pertencente ao capital: 

 
A cooperação no processo de trabalho – como a encontramos nas origens 

culturais da humanidade, predominantemente nos povos caçadores ou 

eventualmente na agricultura da comunidade indiana – fundamenta-se, por 

um lado, na propriedade comum das condições de produção e, por outro, na 

circunstância de que o indivíduo isolado desligou-se tão pouco do cordão 

umbilical da tribo ou da comunidade como a abelha individual da colmeia. 

Ambos diferenciam-na da cooperação capitalista. A forma capitalista 

pressupõe, ao contrário, desde o princípio o trabalhador assalariado livre, 

que vende sua força de trabalho ao capital. Historicamente, no entanto, ela se 

desenvolve em oposição à economia camponesa e ao exercício independente 

dos ofícios, possuindo esta forma corporativa ou não. Nesse confronto, a 

cooperação capitalista aparece não como forma histórica específica da 

cooperação, mas a cooperação mesma aparece como uma forma histórica 

peculiar do processo de produção capitalista que o distingue 

especificamente. (MARX, 1996a, p. 450) 

 

Com isso, as primeiras oficinas que surgiram eram aglomerações de pequenas 

unidades produtivas e os métodos de trabalho ainda eram tradicionais – os trabalhadores eram 

peritos em seu ofício e o trabalho era controlado por eles. A forma de trabalho existente 

nessas oficinas, a cooperação, caracterizava-se por uma em que “muitos trabalham 

planejadamente lado a lado e conjuntamente, no mesmo processo de produção ou em 

processos de produção diferentes, mas conexos [...]” (MARX, 1996a, p. 442). E, com o 

constante desenvolvimento dessas unidades, surgiram funções de gerência primitiva por parte 
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do capitalista, pois era dele a propriedade do capital e os trabalhadores – no exercício da 

cooperação, submetidos à ordem do capital – necessitavam de supervisores (BRAVERMAN, 

1987; MARX, 1996a). 

O capitalista dessa época é um sujeito que foi libertado do trabalho manual por ter 

acumulado um montante de capital que permite a reprodução da produção capitalista. Ele 

primeiro torna-se capitalista, para então virar um comandante industrial. O detentor de capital 

contrata trabalhadores, que são apenas detentores de sua força de trabalho. Quando 

contratados, esses trabalhadores estabelecem uma relação com o capital e, embora cooperem 

conjuntamente, não guardam relação entre eles próprios, pois a cooperação se dá no processo 

de trabalho, momento em que eles já não pertencem a si mesmos, mas ao capital. E 

coletivamente fazem parte de uma força produtiva que aparece como naturalmente 

pertencente ao capital e que se desenvolve gratuitamente para ele (MARX, 1996a). 

No artesanato, conforme Marques (1990), a ampliação da intensidade do trabalho era 

limitada, pois o capital não dominava completamente o processo de trabalho, não o controlava 

por inteiro. Quem dominava as técnicas e os conhecimentos perante a produção era o próprio 

trabalhador. Assim, o aumento da mais-valia estava sujeito ao aumento da jornada de 

trabalho.  

Na manufatura, ainda conforme Marx, o modo de organização inicial é similar à 

indústria artesanal.  O que ocorre é uma ampliação das oficinas, uma alteração quantitativa: 

mais trabalhadores são contratados pelo mesmo capital. E é do século XVI ao século XVIII 

que a cooperação baseada na divisão do trabalho vai se consolidando e dando vez à 

manufatura. Na cooperação simples, a divisão do trabalho é iniciada uma vez que, numa 

mesma casa de trabalho, vários artífices com diferentes especialidades trabalham 

simultaneamente em cada etapa do processo de produção de determinado produto, como uma 

combinação de diferentes e independentes ofícios. Mas acontecem algumas modificações 

nessa dinâmica, a partir dela mesma: os profissionais de cada área, à medida que intensificam 

seu trabalho na produção de parcela de determinado produto, perdem a capacidade de exercer 

a plenitude de seu ofício. Essa gradativa divisão e especialização consistem em um dos 

caminhos de fundamentação da manufatura. Outro caminho é quando o capital emprega 

vários artífices acostumados a produzir o mesmo tipo de mercadoria, mas, para adquirir mais 

velocidade na produção, eles mesmos acabam dividindo as tarefas entre si. Os dois processos 

culminam em uma divisão sistemática do trabalho e em um “mecanismo de produção, cujos 

órgãos são seres humanos” empregados por capitais individuais (MARX, 1996a, p. 455). 
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Marx nota que, nesse momento do capitalismo, a tendência era que os trabalhos se 

tornassem parciais e que a transição de uma atividade para outra demorasse cada vez menos 

tempo, eliminando possíveis poros da jornada de trabalho. Isso ocorreu não só pela divisão do 

trabalho, mas pelas ferramentas desenvolvidas que ajudaram a aumentar a produtividade do 

trabalho. Portanto, “o período manufatureiro simplifica, melhora e diversifica os instrumentos 

de trabalho, mediante sua adaptação às funções exclusivas particulares dos trabalhadores 

parciais” (MARX, 1996a, p. 458). Assim, a manufatura, à medida que vai organizando a 

divisão do trabalho e fazendo a combinação de instrumentos simples, começa a formar 

condições para a chegada da maquinaria. 

Para o autor, são dois os tipos de manufatura que dão origem à Grande Indústria: a 

manufatura heterogênea, em que o trabalho é tornado parcial, por vezes em diferentes locais 

de trabalho, até mesmo na residência dos artífices, ou seja, a produção é fracionada em 

processos heterogêneos. E a manufatura orgânica, em que a divisão do trabalho se intensifica 

de tal forma que os trabalhadores são submetidos a uma ordem de fabricação dos produtos 

dentro de um tempo estipulado, quando vão se especializando cada vez mais na sua tarefa 

parcial, de modo a adquirir velocidade por meio de “continuidade, uniformidade, regularidade 

e ordenamento” (MARX, 1996a, p. 461). A nova regra da velocidade caracteriza-se como lei 

técnica do processo de produção manufatureiro; a intensidade do trabalho aumentou em 

detrimento da cooperação simples: 

 
A divisão manufatureira do trabalho simplifica e diversifica portanto não só 

os órgãos qualitativamente diferenciados do trabalhador coletivo social, mas 

também cria uma proporção matemática fixa para o volume quantitativo 

desses órgãos, isto é, para o número relativo de trabalhadores ou para a 

grandeza relativa dos grupos de trabalhadores em cada função particular. Ela 

desenvolve com a articulação qualitativa a regra quantitativa e a 

proporcionalidade do processo de trabalho social. (MARX, 1996a, p. 462) 

 

Os grupos de trabalhadores são organizados de modo que, a partir da divisão de 

tarefas, da combinação de diferentes ofícios, o que se pode fazer é ampliar a escala de 

produção de acordo com a organização de tais grupos, ampliando o número proporcional de 

trabalhadores. A seguir, as diferentes manufaturas formadas vão se combinando. Inicia-se, 

portanto, um período em que o tempo de produção é diminuído e começam a ser introduzidas 

algumas máquinas que auxiliam nas atividades musculares. Isso ocorre no século XVII e é 

ponto de partida para a criação da mecânica moderna. Porém, na predominância 

manufatureira, o trabalhador coletivo é o principal responsável pela produção, sendo as 
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máquinas esporádicas um apêndice ao processo de produção (MARX, 1996a).  E sobre as 

atividades dos trabalhadores é importante notar: 

 
Uma vez que as diferentes funções do trabalhador coletivo podem ser 

mais simples ou mais complexas, mais baixas ou mais elevadas, seus órgãos, 

as forças de trabalho individuais, exigem diferentes graus de formação, 

possuindo por isso valores muito diferentes. A manufatura desenvolve, 

portanto, uma hierarquia das forças de trabalho, à qual corresponde uma 

escala de salários. Se, por um lado, o trabalhador individual é apropriado e 

anexado por toda a vida a uma função unilateral, então as diferentes 

operações daquela hierarquia são adaptadas às habilidades naturais e 

adquiridas. Todo processo de produção exige, no entanto, certos manejos 

simples que qualquer ser humano é capaz de realizar. Eles também são 

destacados de sua conexão em fluxo com os momentos de mais conteúdo da 

atividade e ossificados em funções exclusivas. 

A manufatura cria, portanto, em todo ofício, de que se apossa, uma 

classe dos chamados trabalhadores não qualificados, os quais eram 

rigorosamente excluídos pelo artesanato. [...] Ao lado da graduação 

hierárquica surge a simples separação dos trabalhadores em qualificados e 

não qualificados. Para os últimos os custos de aprendizagem desaparecem 

por inteiro, para os primeiros esses custos se reduzem, em comparação com 

o artesão, devido à função simplificada. Em ambos os casos cai o valor da 

força de trabalho. (MARX, 1996a, p. 465-6) 

 

Ainda conforme Marx, esse processo, à medida que provoca uma desvalorização 

excessiva da força de trabalho, contribui para uma maior valorização do capital, pois abre 

possibilidades para obtenção de mais-trabalho. Em meio ao processo da manufatura, ocorre 

uma divisão social do trabalho que transcende a divisão manufatureira. Essa divisão social do 

trabalho é característica de várias formas de organização socioeconômicas, e pressupõe 

apenas a divisão dos meios de produção conforme as atividades, especializadas ou não, dos 

produtores. A manufatura propicia o início da autonomização dos meios de produção, 

separando-os do trabalhador. É nesse momento que, como diz o autor, “[...] o trabalhador e 

seus meios de produção permaneciam unidos como o caracol e sua concha” (MARX, 1996a, 

p. 473), e compete à manufatura implantar as bases desse descolamento, indo ao encontro da 

lógica de produção capitalista. 

A manufatura também vai aumentando o número de trabalhadores empregados na 

produção por necessidades técnicas relativas à escala. E a força produtiva criada a partir da 

combinação dos trabalhos coletivos aparece como pertencente ao capital. A manufatura, numa 

evolução da cooperação simples, limita os trabalhadores, de modo que não apenas divide os 

trabalhos, mas o trabalhador é “dividido e transformado no motor automático de um trabalho 

parcial” (MARX, 1996a, p. 475). A força de trabalho passa a executar sua função se vendida 

ao capital, o trabalhador só produz se contratado por um capitalista, vai ocorrendo uma 
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transformação na oficina que transforma o trabalhador em acessório da mesma, com cada vez 

menos autonomia na execução de suas tarefas. É desse modo que as forças intelectuais para a 

criação dos processos de produção são separadas dos trabalhadores, pois passam a pertencer 

ao capital durante o desenvolvimento da organização manufatureira. Esse movimento se 

completa na fase da Grande Indústria, em que o trabalho é totalmente separado da ciência. 

Um exemplo icônico do modo de produção manufatureiro é a fábrica de alfinetes 

descrita por Adam Smith (1996). Sua observação é a de que um trabalhador qualquer, sem 

nenhuma qualificação ou treinamento, não poderia produzir sequer um alfinete, quanto mais 

várias unidades. Mas com a divisão do trabalho e a organização manufatureira, cada operário 

realiza uma função específica na construção do alfinete: “Um operário desenrola o arame, um 

outro endireita, um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para 

a colocação da cabeça do alfinete [...]” (SMITH, 1996, p. 66). Nesse processo, alguns 

operários acabam executando mais de uma função, que chegam a duas ou três. Esse processo 

aumenta a produtividade de tal modo que o autor exemplifica que, se cada trabalhador 

trabalhasse sozinho na construção de cada alfinete, provavelmente seriam produzidos cerca de 

20 por dia em detrimento de 48 mil oriundos da divisão manufatureira, considerando o 

mesmo número de trabalhadores para os dois casos. 

Enfim, conforme Marx, é a partir da divisão manufatureira que se desenvolvem as 

máquinas, representando total superação de uma organização e produção social pautada pela 

atividade artesanal. 

 

1.2 O início da Grande Indústria 

 

Foi durante a predominância da manufatura que as máquinas a serem utilizadas na 

Grande Indústria puderam ser fabricadas, com a mão de obra de artesãos autônomos, 

permitindo assim que, no sistema fabril, o artesanato fosse, finalmente, superado. Quando se 

utiliza apenas ferramentas auxiliares no processo de trabalho, o homem é quem exerce a força 

motriz das atividades. E é assim que ocorre no período manufatureiro. Porém, com o 

desenvolvimento da maquinaria, a força motriz passa a vir da máquina e o homem exerce 

atividade auxiliar a ela. O desenvolvimento da maquinaria ocorre com a obtenção da 

máquina-ferramenta, que é auxiliada pela máquina-motriz – força motora obtida com a 
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máquina a vapor, por exemplo – e pelo mecanismo de transmissão – eixos, rodas dentadas, 

engrenagens, que regulam e distribuem o movimento à máquina-ferramenta (MARX, 1996b). 

Para Marx, é o desenvolvimento da máquina-ferramenta que dá origem à primeira 

revolução industrial, pois, independente da procedência da força motriz (do homem ou da 

máquina), a máquina-ferramenta substitui as atividades que o trabalhador exercia com auxílio 

de ferramentas semelhantes às que essa nova máquina utiliza – e o faz numa escala ampliada.  

No século XVI, surgiu a máquina a vapor, que foi usada durante a manufatura, mas 

que não chegou a causar uma revolução na indústria. Dois séculos depois, foi criada a 

segunda máquina a vapor, por Watt, em 1784. Essa tinha força motriz suficiente para 

substituir e ampliar as atividades humanas, pois criava sua própria força a partir do consumo 

de carvão e água. E a partir daí várias máquinas-ferramenta passaram a ser movidas ao 

mesmo tempo pela máquina motriz. A combinação das máquinas permitiu que elas 

produzissem em cooperação ou até mesmo que fosse criado um sistema de máquinas. Neste 

sistema, a divisão do trabalho é dada pelo sistema manufatureiro e não mais a partir das 

adaptações do trabalhador ao exercício e ritmo de suas atividades. Começam a surgir as 

primeiras diferenças entre a manufatura, que a partir da divisão do trabalho isola os processos, 

e a nascente Grande Indústria, em que a tendência são processos particulares contínuos, além 

de desenvolver um sistema de produção autônomo, que muitas vezes não necessita de 

atividades humanas, apenas de sua assistência, desde a força motriz anteriormente exercida 

pelo homem até a confecção da mercadoria a partir da matéria-prima (MARX, 1996b). 

Segundo Decca (1995), existem historiadores e economistas que não atribuem a 

inauguração do sistema fabril às revoluções tecnológicas ocorridas no período, mas sim ao 

novo modo de organização do trabalho daquele período. Para Marglin (1980), o que inicia o 

sistema fabril é o movimento de reunião dos trabalhadores, então detentores das técnicas de 

produção e indutores do progresso técnico, no sentido da hierarquização e supressão do 

controle técnico dos trabalhadores que até então eram domésticos. Ou seja, para ele, a 

consolidação das fábricas tinha mais a ver com a perda de controle dos trabalhadores sobre o 

processo de trabalho do que com a nova tecnologia desenvolvida. Dickson (apud DECCA, 

1995) também identifica que a concentração dos trabalhadores foi um movimento crucial de 

controle e impulso ao sistema fabril. E ambos ressaltam que a concentração das atividades 

produtivas foi mais importante para o desenvolvimento das fábricas do que a criação das 

máquinas que substituíram o trabalho manual propriamente. 
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Marx (1996) observa que os processos dentro da Grande Indústria se desenvolvem de 

tal maneira que a maquinaria produzida pela manufatura deixa de contemplar as exigências 

industriais, por diversas questões, como, por exemplo, pelo tamanho ou pelo tipo de material 

utilizado na produção das máquinas-ferramenta que havia de ser superado. Ou seja, a 

mecanização da atividade fim tornou necessária a mecanização das outras atividades 

relacionadas e anteriores a ela. A atividade artesanal manufatureira não contemplava a 

produção de máquinas mecanizadas, por isso, foi necessário que a indústria tomasse frente 

dessa produção, produzindo máquinas por meio de máquinas. De tal modo, a subjetividade do 

trabalho, que o artesanato e até mesmo o período manufatureiro guardavam, é minada, dando 

vez a um modo de produção totalmente objetivado pela organização da maquinaria. 

No meio de trabalho, o trabalhador não mais se põe a trabalhar com suas 

ferramentas, mas é posto a trabalhar com as máquinas. Mas, durante a produção por meio da 

maquinaria, o valor novo é apenas produzido pelo trabalhador, o que as máquinas fazem é 

transferir ao produto seu próprio valor, portanto, elas não o criam: “[...] a maquinaria entra 

sempre por inteiro no processo de trabalho e sempre apenas em parte no processo de 

valorização” (MARX, 1996b, p. 21). Sua produtividade pode ser medida pelo quanto ela 

substitui a força de trabalho.  

Marx descreve alguns dos efeitos imediatos que a mecanização da produção exerceu 

sobre o trabalhador da época. Entre eles, a apropriação feita pelo capital por forças de trabalho 

suplementares, que eram o trabalho infantil e, no contexto da época, o trabalho feminino. No 

início da fase industrial, com a dispensa da força muscular pelo advento da máquina-motriz, 

começou a ser utilizada a força de trabalho de crianças e mulheres, que Marx aponta como 

desqualificada. A força de trabalho foi degradada de tal forma que até crianças sem instrução 

alguma eram utilizadas para compô-la como meras extensões das máquinas para produção de 

mais-valia. Outro efeito foi o aumento da jornada de trabalho provocado pela maquinaria.  

Na Grande Indústria, conforme colocado por Marx, também é aumentada a 

intensidade do trabalho. Ao contrário da mais-valia relativa extraída dos trabalhadores, 

quando o trabalhador é capacitado a produzir mais com o mesmo dispêndio de trabalho no 

mesmo tempo, graças ao aumento de produtividade, a ampliação da intensidade resulta em 

maior quantidade de trabalho e maior criação de valores de uso.  A maquinaria é responsável 

por uma ampliação desmedida da jornada de trabalho, causando uma exploração da jornada 

de trabalho cada vez mais intensa. 
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Marx (1996b), ao analisar a fábrica, menciona a caracterização de Ure. Trata-se de 

uma força motriz automática em um ambiente cooperativo entre os trabalhadores que se 

utilizam de sua destreza para vigiar o funcionamento de todas as máquinas, desde a motriz até 

a máquina-ferramenta; mas que também os coloca, ao mesmo tempo, subordinados à força 

motriz automática. Para Marx, esses dois aspectos não são contraditórios, quando se analisa o 

papel dos trabalhadores na produção. 

As máquinas-ferramenta se apropriam da destreza que os trabalhadores tinham na 

manufatura para manejar ferramentas e máquinas. A máquina se autonomiza da dependência 

do traquejo humano. Assim, é inaugurada a tendência de os trabalhos acabarem por se 

igualarem e se simplificarem – a velocidade de aprendizado é grande, isto é, facilmente um 

trabalhador apreenderia seu ofício, o que contrastava com os longos anos anteriores para que 

ele obtivesse conhecimento suficiente sobre uma atividade. Essa tendência incide sobre o 

conjunto dos trabalhadores, com exceção de uma pequena parcela que ficaria responsável pela 

manutenção da máquina e, por isso, teria controle sobre ela, como engenheiros e mecânicos 

(MARX, 1996b).  

E a divisão do trabalho oriunda da manufatura é, de certo modo, reformada e 

reorganizada para a nova forma de exploração mais intensa da maquinaria. Ou seja, é feita 

uma modificação técnica na divisão do trabalho: “Na manufatura e no artesanato, o 

trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, ele serve a máquina” (MARX, 1996b, p. 55). 

Um “trabalho de Sísifo”, conforme Engels (apud MARX, 1996b), que reprime as atividades 

mentais e corpóreas dos trabalhadores. A ciência se desenvolve, a partir de então, longe da 

criação do trabalhador, dando mais poder ao patrão. Marx reitera que, quando a máquina 

facilita o trabalho do trabalhador, o simplifica de modo a se apropriar do conteúdo do trabalho 

outrora pertencente a ele. É assim que o sistema capitalista cumpre seu papel de valorização 

do capital, se utilizando do trabalhador a partir das condições de trabalho. 

Durante a implantação da maquinaria, o trabalhador percebe que pode ser substituído 

– a máquina e o trabalhador passam a competir entre si – e, a partir daí, é travada uma luta 

entre capital e trabalho. Marx (1996b, p. 63) expõe a antítese de que “o meio de trabalho mata 

o trabalhador”. Estouram algumas revoltas, por exemplo, contra a introdução do tear de fitas. 

Várias dessas resistências ocorreram nos séculos XVII e XVIII (MARX, 1996b). 

A partir da leitura de alguns autores, Decca (1995) conclui que o sistema fabril foi 

resultado primeiramente de imperativos das organizações e, em segundo plano, por pressões 

tecnológicas – que serviriam apenas de respaldo à nova organização do trabalho estabelecida. 
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Outro fator é que o desenvolvimento da maquinaria ofereceu obstáculo aos movimentos de 

resistência dos trabalhadores, pois eram meios disciplinantes. O autor também reconhece que 

o sistema fabril consolidou a apropriação dos saberes – principalmente, mas não só, os 

técnicos – dos trabalhadores domésticos e transformou isso num mecanismo de controle 

social com o objetivo de aumentar a produtividade. Por último, o autor coloca que as 

características do sistema fabril independem do sistema econômico em que é implantado, pois 

preserva predicados referentes à hierarquia, controle e apropriação e concentração de saberes 

– instrumento de dominação social. E, por fim, conforme o autor, à medida que o trabalhador 

se apoia nos avanços tecnológicos, o trabalho manual se distancia cada vez mais do 

intelectual. 

O movimento ocorrido na consolidação do sistema capitalista, desde a nova forma de 

cooperação até a concretização da Grande Indústria, é coerente com a interpretação de 

Marques (1990), de que a busca pelo aumento do controle da produção e do trabalho pelo 

capital é inerente ao desenvolvimento histórico do capitalismo. E isso envolve diminuir os 

custos e o tempo de trabalho, de modo a aumentar a produtividade de sua produção, na busca 

constante de lucro. A introdução da maquinaria ajudou muito nesse processo1. 

 

1.3 O modo de organização taylorista 

 

Formado o sistema manufatureiro e consolidada a Grande Indústria, foi organizada 

uma nova divisão técnica do trabalho e, a partir daí, surgiu a gerência científica proposta por 

Taylor. O sistema taylorista aumentaria a produtividade do trabalho a partir da decomposição 

de processos e da divisão de tarefas (BRAVERMAN, 1987). De acordo com Marques (1990), 

essa organização científica do trabalho tinha por objetivo passar o controle do trabalho para as 

mãos do capital. Diante de todo o processo de formação e consolidação da Grande Indústria, 

mencionado anteriormente, nota-se que o método de Taylor é mais um endosso ao que já 

vinha ocorrendo no sistema fabril do que algo totalmente novo. A novidade – e essa não é 

desprezível – é que tem origem na ação consciente da gerência de se apropriar do saber dos 

operários, rearranjando o processo de trabalho no que fosse possível, a fim de melhor adequá-

lo ao objetivo da valorização do capital. E, ainda conforme a autora, o taylorismo foi 

                                            
1 Na seção 2.1.1, esse mecanismo será mais detalhado a partir da exposição dos processos de subsunção formal e 
subsunção real do trabalho. 
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desenvolvido já num contexto de concentração de capital, que exigia a produção em larga 

escala para o desenvolvimento do sistema.  

Conforme Rago e Moreira (1984), é certo que o sistema fabril já tinha iniciado a 

separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, mas mesmo assim os trabalhadores 

ainda operavam tarefas específicas de cada ofício, dominavam o tempo e as atividades eram 

ensinadas oralmente, não sendo adotado um padrão de execução de tarefas iguais e 

semelhantes. 

O taylorismo é o nome dado ao método de organização científica do trabalho 

desenvolvido por Frederick Winslow Taylor (1856-1915), um americano de família rica que 

abandonou os estudos para ser aprendiz numa fábrica do ramo metalúrgico. Ali ele verificou 

que, conforme aumentava o tempo de experiência de atividade dos trabalhadores, sua destreza 

também aumentava, mas que muito tempo era perdido na troca de operações e deslocamentos 

dentro da fábrica. Taylor percebeu que os trabalhadores agiam dessa forma para preservar 

seus ofícios, dada a ameaça da maquinaria a seus empregos, o que retardava o ritmo do 

trabalho (PINTO, 2013). 

Dessa maneira, a partir da observação diária do processo de trabalho na fábrica, 

refletiu sobre como aumentar a produtividade do trabalho, pois acreditava que, quanto maior 

ela fosse, maiores seriam os lucros e, consequentemente, os investimentos, de modo que o 

emprego e a renda também aumentariam. Então Taylor desenvolveu um método de subdivisão 

do trabalho com contagem de tempo de cada tarefa, para que se obtivesse a quantidade ideal 

(mais eficaz) de tempo de trabalho de cada atividade e para que, então, a gerência controlasse 

o tempo dos trabalhadores de modo a não prejudicar a saúde dos mesmos exigindo mais do 

que o possível, mas também para evitar desperdícios de tempo (PINTO, 2013). 

Taylor propôs seu método à gerência da fábrica em que trabalhava com a promessa 

de otimização da produção, e foi decidido que tal forma de organização seria posta em prática. 

Mas os trabalhadores em geral, através de seus sindicatos, foram muito resistentes à 

imposição da organização taylorista, porque ela aumentava sobremaneira a intensidade do 

trabalho (final dos anos 1890 e início dos anos 1900).  De todo modo, Taylor era convicto de 

que sua proposta (na verdade, ilusória), uma vez que aumentaria a produtividade e a 

produção, seria benéfica tanto aos patrões quanto aos trabalhadores. Após sofrer várias 

derrotas, Taylor sofisticou seu método de organização do trabalho que, finalmente, foi 

difundido no período das guerras mundiais em vários ramos industriais de vários países. No 

pós-Segunda Guerra, seu método, associado aos avanços de Ford, se disseminou no mundo. 
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Sua mais importante publicação foi Princípios de administração científica, de 1911 (PINTO, 

2013; RAGO e MOREIRA, 1984). 

Braverman (1987) classifica o taylorismo a partir de três princípios: O primeiro 

princípio é o de ‘dissociação do processo de trabalho das especialidades dos trabalhadores’, 

que determina que o administrador deva deter todo o conhecimento tradicional da produção, 

passando-o aos trabalhadores a partir de regras, leis, fórmulas etc. O segundo princípio é o da 

‘separação de concepção e execução’, visto que todo trabalho cerebral deve ficar nas mãos do 

setor de planejamento, que fornece instruções para que os trabalhadores especializados 

executem as tarefas. O terceiro princípio é o da ‘utilização deste monopólio do conhecimento 

para controlar cada fase do processo de trabalho e seu modo de execução’, garantindo, através 

do gerente, que os operários sigam a cartilha de instruções da execução de tarefas. Marques 

(1990) resume os princípios de Taylor de forma semelhante: o primeiro princípio é o da 

‘separação entre concepção e execução’, igual ao segundo princípio de Braverman, em que o 

trabalho passa a ser desqualificado, pois a concepção migra para a gerência.; o ‘parcelamento 

ao máximo do trabalho’; a ‘classificação das tarefas’ e a ‘determinação do tempo ótimo’. 

Rago e Moreira (1984) exemplificam um procedimento cotidiano da construção civil 

a partir do método científico desenvolvido por Taylor: 

 
O pé de cada pedreiro deve ocupar uma posição determinada em 

relação à parede, ao balde de argamassa e à pilha de tijolos. A altura do 

balde e da pilha de tijolos deve ser aquela que possibilite um maior conforto 

ao pedreiro e minimize o número de movimentos necessários para assentar 

cada tijolo. Todos eles (o pedreiro e os materiais) ficarão em cima de um 

andaime que é ajustado por um operário especificamente treinado, alocado 

para ir subindo o andaime conforme a parede for-se elevando. 

Um outro operário especificamente treinado deve ir preparando baldes 

de argamassa e substituir os baldes vazios de cada pedreiro, de modo que 

eles não precisem descer do andaime. Enquanto isso, um outro operário 

especificamente treinado deve ir selecionando e colocando em pilhas os 

tijolos que forem descarregados pelo terceiro operário especificamente 

treinado na melhor forma de descarregar os tijolos do caminhão. Este será 

dirigido por um motorista especificamente treinado na condução de 

caminhões de tijolos. (RAGO e MOREIRA, 1984, p. 13-4) 

 

 Os autores também ilustram a rotina dos trabalhadores perante os gerentes, e o modo 

de trabalho dos mesmos, que são responsáveis por assegurar a separação do saber científico 

dos trabalhos: 

 
Ao lado de todos estes trabalhadores especificamente treinados estão os 

gerentes, aqueles que dominam a ciência do assentamento dos tijolos e 
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portanto os que podem determinar o que e como cada trabalhador deve fazer. 

São os gerentes que treinam os operários para trabalharem com os novos 

métodos. São eles que explicam, auxiliam, encorajam cada trabalhador 

individualmente, ao mesmo tempo que controlam a produção de cada um a 

fim de recompensar monetariamente aqueles que seguiram corretamente as 

normas de trabalho impostas. Por outro lado, são também eles que decidem 

pela dispensa daqueles operários cuja ignorância e preconceito impedem de 

perceber as vantagens das normas cientificas do trabalho para ambas as 

partes. (RAGO e MOREIRA, 1984, p. 14) 

 

De acordo com Pinto (2013), a organização do trabalho proposta por Taylor reduziu 

bastante a exigência do nível de aprendizagem dos trabalhadores. As tarefas dos trabalhadores 

passaram a ser estritamente definidas pela empresa por meio da gerência e o tempo de 

treinamento ficou bem menor do que anteriormente. Com isso, os trabalhadores também 

passam a ser facilmente substituíveis, já que suas “qualificações são predefinidas e estáticas” 

(PINTO, 2013, p. 32). Segundo Rago e Moreira (1984), o método de Taylor foi elaborado 

após a conclusão de que o saber operário poderia se constituir em uma vantagem dos 

trabalhadores em sua luta, por isso deveria ser apropriado pelo capital. Quando o trabalhador 

perde o controle técnico da produção, que era detido pelo saber operário, ele perde o que seria 

o mais importante instrumento de resistência no interior da fábrica. Portanto, essa perda 

permite eliminar mais uma barreira ao processo de constante valorização do capital. Segundo 

Ricardo Antunes (2012), Taylor chamava a força de trabalho organizada por seu método de 

“gorila amestrado”, o que mostra um desprezo ao intelecto dos trabalhadores. 

Em suma, os princípios tayloristas iam ao encontro da busca de apropriação do saber 

dos trabalhadores pelo capital, do aumento da intensidade do trabalho e do aumento de 

produtividade da jornada de trabalho. A concepção do trabalho passa a ser responsabilidade 

da gerência, mas quem se torna detentor da mesma é o capital. Os trabalhos são, portanto, 

simplificados e as tarefas são otimizadas de tal maneira que nada é feito desnecessariamente. 

O taylorismo amplia significativamente, e de maneira distinta, a divisão técnica do trabalho 

dos tempos da manufatura. A intensidade do trabalho pode ser aumentada pela nova condição 

da gerência de supervisão e regulação do tempo de execução das tarefas. E o aumento de 

produtividade foi propiciado pela inovação na organização do trabalho, de modo que cada 

atividade desnecessária era eliminada a fim de diminuir o tempo de execução das tarefas. O 

custo unitário das mercadorias diminuiu, inclusive com o barateamento de uma força de 

trabalho menos qualificada (MARQUES, 1990). 
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1.4 O fordismo e os anos dourados 

 

Após o surgimento do taylorismo, foi elaborado, por Henry Ford, o sistema fordista. 

Este é compreendido por inovações tecnológicas no campo das ferramentas e no 

deslocamento de materiais e/ou subconjuntos, resultado de aperfeiçoamentos do que era 

padrão na época, a organização em linha (de montagem) e colocação dos trabalhadores em 

posições fixas na divisão do trabalho, o que permitiu aumento da produtividade como nunca 

antes visto. Mas, além disso, uma particularidade do sistema de Ford foi sua visão sobre uma 

nova forma de reprodução da força de trabalho: pensava que produção em massa poderia se 

converter em consumo de massa. Desse modo, Ford implantou uma jornada de trabalho de 

oito horas diárias (o que implicou na redução da jornada normalmente paga no setor 

automobilístico da época) e elevou o salário, o que induziu o trabalhador a ter disciplina 

suficiente para aumentar a produtividade e a ter renda e tempo de lazer suficientes para que 

consumisse aquilo que era produzido em massa (HARVEY, 2014). 

 Ao mesmo tempo em que Ford inovou, ele deu continuidade e incorporou alguns 

princípios da organização de produção taylorista, de modo a obter mais controle sobre o 

trabalhador. Ford (1925) primeiramente se preocupou com a comunicação entre os 

trabalhadores e setores da produção, desnecessária a seus olhos e que acabava gerando perda 

de tempo na produção. Segundo ele, cada trabalhador só precisava saber o que se referia 

estritamente à sua atividade. De acordo com Pinto (2013), apesar de Ford – em sua principal 

obra Minha Vida e Minha Obra, do ano de 1925 – não ter citado Taylor e seu método de 

organização científica, só foi possível que ele desenvolvesse o modelo fordista a partir da 

organização do trabalho já nos moldes tayloristas. Ainda segundo Pinto, o que Ford fez de 

mais inovador foi ter introduzido na fábrica um mecanismo automático que levasse o produto 

a todas as suas etapas, sem que o operário precisasse se deslocar de seu posto de trabalho.  

Para Ford (1925, p. 246), “erram e muito os socialistas ao afirmar que a indústria 

inutilizará o operário; pelo contrário, a indústria moderna tende a elevar a dignidade do 

operário e do mundo”. E completa que o que faltava era alcançar maior conhecimento para 

aperfeiçoar a organização e o método no processo de produção, e que a habilidade individual 

e a iniciativa dos trabalhadores são cruciais para que bons resultados sejam alcançados 

(FORD, 1925). 
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A linha de montagem fordista é organizada a partir de dois elementos principais: a) 

esteiras ou ganchos como mecanismo de transferência dos produtos durante sua confecção e 

objetos de trabalho; b) disposição dos postos de trabalho organizada conforme o caminho do 

mecanismo de transferência, o que os colocava geralmente lado a lado, reduzindo bastante a 

intervenção dos operários no processo de produção como um todo, mas restringindo sua 

tarefa. Então, entende-se que o fordismo incorporou o método taylorista, mas substituiu os 

homens por máquinas na atividade de deslocamentos de materiais. Ford teve sua ideia de 

organizar a linha de montagem inspirada no sistema de carretilhas que era utilizado em 

matadouros em Chicago; mas a inovação de Ford se deu por adaptá-la ao processo de 

produção e por adotá-la em larga escala (PINTO, 2013; PARKINSON, 1995). 

Em suma, Marques (1990) traça resumidamente como se deu o controle do trabalho 

da manufatura à organização do trabalho propostas por Taylor e Ford, de forma a obter 

controle sobre o trabalho operário de métier2: 

 
Da manufatura à Organização Científica do Trabalho o capital 

procurou cada vez mais estreitar o controle sobre o trabalhador. Se este 

controle não pode ser maior com Taylor e Ford é porque suas técnicas de 

controle estavam associadas a trabalhos repetitivos, mantendo-se, portanto, 

excluídos de seu controle aqueles trabalhos não seriados. Em outras 

palavras, o controle alcançado pelo capital com a organização científica 

pressupunha necessariamente a especialização do operário e das máquinas. E 

a especialização só é possível de ser obtida quando o próprio fim, o produto, 

não sofre mudanças significativas. Nas empresas em que a produção não é 

homogênea, mudando de forma constantemente, o trabalho requerido 

necessita ser realizado por um trabalhador com profundo conhecimento do 

ofício. Nunca um especialista. 

Apesar dessas limitações, a Organização Científica do Trabalho 

conseguiu fazer com que o capital alcançasse níveis de controle jamais 

vistos. Ao conseguir controlar o trabalho do operário de métier, pôde impor 

o conteúdo do trabalho concreto, o ritmo de trabalho e, portanto, passou a 

controlar a produção. (MARQUES, 1990, p. 61, grifo da autora) 

 

Os mecanismos de organização do trabalho utilizados durante o fordismo 

aumentaram a intensidade do trabalho e a produtividade e, com isso, a extração de mais-valia. 

O aumento de produção combinado com a política de aumento salarial foi um sucesso durante 

os anos que se seguiram ao pós-Segunda Guerra3. Para Castel (2010), até a década de 1970, 

                                            
2 Operário de ofício (tradução nossa), o artesão. 
3 Conforme Hobsbawn (2005), aqueles trinta anos marcaram uma fase excepcional no capitalismo, que ele 

chamou de “anos dourados”. A taxa de crescimento da economia mundial era alta, a produção mundial de 

manufaturas na década de 1970 era quatro vezes maior do que duas décadas antes e o comércio mundial desses 

produtos já era dez vezes maior. A produtividade e a produção agrícola também aumentaram e a pesquisa 

científica avançou de tal modo nesse período que chegou a ultrapassar a tecnologia do século XIX. O autor  
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houve intensa aplicação do fordismo, momento que ficou conhecido como “os trinta anos 

gloriosos” por alguns grupos de autores situados fora da Inglaterra. O autor destaca que, nessa 

época, boa parte da classe trabalhadora teria se transformado em uma classe média que se 

“aburguesou”. 

O autor reconhece que, no capitalismo industrial desenvolvido nesses trinta anos, 

ocorreu uma gestão regulamentada para lidar com as desigualdades. Apesar da existência de 

blocos de interesses antagônicos, de conflito de classes e das divergências dentro das classes, 

os chamados “parceiros sociais” negociavam coletivamente em prol de melhorias para sua 

classe, requerendo principalmente uma distribuição dos benefícios do crescimento propiciado 

pela disseminação da organização de trabalho fordista. Dessa forma, para Castel, a 

desigualdade não era tão grande, pois havia um tipo de compromisso social naquele período. 

Esporadicamente algumas greves faziam lembrar que o compromisso era entre interesses 

divergentes e que a contradição capital-trabalho era mantida, mas todas as classes sociais 

foram beneficiadas com ganhos reais. Do lado dos trabalhadores, os aumentos reais de 

salários davam não só para sua subsistência, como lhes permitia relativa independência 

econômica e maior proteção social. 

Mas na década de 1970, a crise, acentuada pelo choque do petróleo de 1973, põe em 

xeque o modo de produção fordista. A partir de 1970, começa a ficar evidente que o modelo 

de acumulação do sistema capitalista, fundado na organização da produção fordista, dava 

sinal de um esgotamento relativo, isto é, apresentava problemas em continuar a servir de 

veículo à valorização do capital.  Alguns autores atribuem essa crise à não realização de parte 

das mercadorias produzidas, o que acabou por estagnar a produção e se refletiu na queda de 

produtividade, como é o caso de Magdoff e Sweezy (1982 apud MARQUES, 1990). Coriat 

(1985 apud MARQUES, 1990) atribui a crise do modelo a um esgotamento relativo 

provocado por limites sociais e técnico-econômicos, que gerou a queda de produtividade. 

 

                                                                                                                                        
destaca três pontos do progresso técnico nesse período: mudança nos padrões de consumo com a maior difusão e 

miniaturização do rádio e difusão de alimentos industrializados com novos métodos de conservação, além dos 

produtos eletrônicos também mais difundidos e miniaturizados; complexidade das tecnologias desenvolvidas que 

requeriam cientistas e engenheiros – em países desenvolvidos, esses profissionais eram 10% da população e no 

Brasil, por exemplo, 2,5% – e os gastos com inovação passaram a ser significativos nos custos de produção; e 

tendência de que as novas tecnologias fossem muito mais intensivas em capital, pois “a grande característica da 

Era de Ouro era precisar cada vez mais de maciços investimentos e cada vez menos de gente, a não ser como 

consumidores” (HOBSBAWN, 2005, p. 262). Hobsbawn destaca que, nesse período, a principal função 

econômica dos seres humanos era serem consumidores. 
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1.5 Reestruturação produtiva: a microeletrônica e a acumulação flexível 

 

Há uma vasta discussão acerca das origens da crise dos anos 1970, que é explorada 

por Marques (1990)4. Além disso, a autora expõe indícios do impasse pelo qual passava a 

organização fordista: ao final dos anos 1960, nos Estados Unidos, e em meados dos anos 

1970, na Europa, os ganhos de produtividade começaram a diminuir enquanto os salários 

continuaram sua tendência de aumento. As taxas de absenteísmo e de abandono cresciam, 

principalmente na indústria automobilística – setor da gênese da organização fordista. Os 

sindicatos ganharam muita força no período e o descontentamento dos trabalhadores com a 

grande intensidade do trabalho, junto a uma situação praticamente de pleno emprego, se 

manifestou pela falta de assiduidade dos trabalhadores, entre outros aspectos. Dadas essas 

limitações, a organização do trabalho fordista, por si só, não tinha mais possibilidade de 

sustentar a valorização do capital a partir da base de sua proposta: a diminuição do ritmo de 

crescimento dos ganhos de produtividade implicava, em um quadro de continuidade de 

aumentos reais de salário, a redução da taxa de lucro (MARQUES, 1990).  

O agravamento da situação, do ponto de vista da valorização do capital, criou as 

bases para o início de uma nova fase no sistema capitalista. E, ainda conforme a autora, a 

automação microeletrônica – à medida que estabelece novas normas de produção e propõe 

algumas alterações no modo de organização da produção, porém, preservando os mesmos 

princípios – colabora com essa nova fase do sistema capitalista. 

Segundo Castel (2010), no auge do regime do capitalismo industrial, toda a 

sociedade estava envolvida por um sistema de regulamentação coletiva que sustentava a 

redistribuição dos recursos e garantia a proteção social para a maioria dos cidadãos das 

democracias ocidentais. E o Estado, apesar de ser um dos instrumentos de dominação das 

classes dominantes, assume a forma de um Estado Social, que equilibrava as negociações 

entre os interesses divergentes das classes representantes do capital e do trabalho. No 

capitalismo pós-industrial, há uma alteração na dinâmica da organização do trabalho e, 

consequentemente, da proteção social. Ocorre uma ruptura do trabalho coletivo, que é 

substituído por novas formas de organização, a partir de uma individualização crescente das 

tarefas, como o trabalho em rede, formas de “trabalho imaterial” etc. O trabalho coletivo não 

funciona mais e os trabalhadores passam a competir uns com os outros, um dos pilares a 

                                            
4 Não adentraremos em tal discussão por não ela extrapolar os limites do escopo deste trabalho. 
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desestruturar as formas de proteção social, sob uma ordem neoliberal. Para Castel, o regime 

do capitalismo industrial corresponde aos trinta anos seguidos aos pós-Segunda Guerra e o 

regime pós-industrial, ao período contemporâneo, marcado pela expansão da finança. 

A partir da década de 1970, segundo esse autor, a sociedade se tornou cada vez mais 

uma “sociedade de indivíduos”, sendo uma parte formada por “individuos por exceso5, que se 

afirmam individualmente autossuficientes e, outra de “individuos por defecto”6, que não têm a 

estrutura necessária para possuírem o mínimo de independência social – sua existência prova 

que essa sociedade implica a possibilidade de indivíduos desqualificados. Fica nítido que essa 

dinâmica da individualização tem efeitos contraditórios: maximizar o potencial de um pode 

inviabilizar o de outros. 

Segundo Marques (1990), a adoção da automação microeletrônica foi uma 

alternativa encontrada pelo capital para fazer frente à queda da lucratividade ocorrida desde 

meados dos anos 1970. As empresas, além de aumentarem a intensidade do trabalho e 

diminuírem custos, precisaram se adaptar às variações de mercado, respondendo a uma 

retração de demanda oriunda da crise. Então, é a partir do fim dos anos 1970 que a base 

técnica microeletrônica é difundida nas plantas produtivas, como alternativa das empresas 

para se adequarem às novas condições de um mercado retraído e também por conta do baixo 

custo que os produtos microeletrônicos passaram a ter a partir daquela década. 

Ou seja, uma das estratégias adotada pela indústria para sair da crise foi se se adaptar 

a uma nova padronização tecnológica de larga escala, que propiciava a produção de produtos 

mais personalizados e com mais qualidade em detrimento de antes. Para estarem aptas a essa 

nova base técnica, as empresas deveriam se adequar a novas normas de produção: aumentar a 

flexibilidade da produção, diversificando a pauta de produção independente da escala; reduzir 

o retrabalho e aumentar os índices de qualidade dos produtos; diminuir os preços finais; 

diminuir tempo de produção e, consequentemente, de entrega dos produtos (MARQUES, 

1990; PINTO, 2013). 

Essa nova base de automação microeletrônica tinha como grandes representantes a 

tecnologia robótica, os autômatos programáveis e os calculadores. Várias inovações foram 

difundidas nesse novo formato tanto de acumulação capitalista quanto de base técnica. Foram 

introduzidos diversos tipos de autômatos no aparelho produtivo; máquinas de controle 

numérico computadorizadas (CNC); e até mesmo nos setores de suporte à produção, como os 

                                            
5 “Indivíduos por excesso” – tradução nossa. 
6 “Indivíduos por falta” – tradução nossa. 
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escritórios, o transporte de material e o almoxarifado. Para auxiliar no acabamento dos 

produtos, os novos instrumentos informatizados da época eram o Sistema de Concepção 

Assistida por Computador (CAO), envolvendo bancos de dados, arquivamentos e estatísticas 

de aperfeiçoamento; oficinas flexíveis e pilotagem automática dos Bancos de Experiência, 

que realizavam a gestão de dados das experiências. Para a fabricação em série, a inovação 

microeletrônica se deu pela implantação de sensores automáticos; autômatos; máquinas 

automáticas e oficinas flexíveis. Além disso, foi introduzida uma nova gestão de recursos 

humanos, feita por meio de sistemas de sensores que auxiliavam em estatísticas e pagamentos 

(MARQUES, 1990). 

Essa autora defende que as normas de produção originadas pela base microeletrônica 

tinham como novo a flexibilidade e a redução do estoque em processo, pois suas outras 

características mantêm aspectos que vão ao encontro de normas que sempre vigoraram no 

sistema capitalista. Um deles é a diminuição do tempo de trabalho, que faz parte da busca dos 

capitalistas na obtenção de superlucro, diferencial de lucro de curto prazo entre uma empresa 

e as demais devido à inovação tecnológica poupadora de força de trabalho (que aumenta a 

produtividade). Outra norma do sistema que apenas foi continuada no modo de acumulação 

flexível é a constante tentativa de aumento do controle da produção, processo que está ligado 

à história do capitalismo desde seu início, desde as primeiras formas de divisão do trabalho 

sob a ordem do capital e a introdução da maquinaria7. Mas, conforme a autora, duas são as 

novas normas que surgem com a base microeletrônica, e por motivos distintos: a redução do 

estoque em processo e a flexibilidade da produção.  

Segundo a autora, a redução de estoques foi iniciada por conta da crise que começou 

em meados da década de 1970, devido ao mercado incerto que as empresas enfrentavam e em 

prol de uma redução de custos também. Dada essa situação, empresas passaram a vender 

antes de produzir, de modo que houve uma inversão com relação à lógica anterior, de 

estocagem para venda. Isso foi feito a partir do modelo japonês, que já adotava esse modo de 

funcionamento a partir do planejamento conjunto entre as partes da produção e da circulação8. 

E a flexibilidade é característica da própria base microeletrônica, em que o aparelho produtivo 

se adapta à mudança do produto, “o equipamento é capaz de reconhecer as operações 

                                            
7 São formas de controle que tiveram como consequência os processos de subsunção do trabalho, que serão 

explicados no próximo capítulo, na seção 2.1.1. 
8 Trata-se do Kanban, sistema de cartões que funciona do fim do processo para o início, e que não necessitava 

estar apoiado nas novas tecnologias. Posteriormente isso dará surgimento ao sistema Just in Time, associado à 

microeletrônica. 
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requeridas e, sem reprogramação, produzir uma série de peças diferentes ou uma família de 

modelos” (MARQUES, 1990, p. 63). 

Segundo Pinto (2013), a produção nessa nova fase se tornou mais verticalizada e a 

força de trabalho passou a ser em maioria semiqualificada, formando grande massa de 

trabalhadores especializados (o que não quer dizer qualificados). Para o autor, todo o contexto 

ocasionou o surgimento de diferentes modos de organização do trabalho, entre os quais se 

destaca o toyotista, desenvolvido no Japão pela Toyota Motor Company que, entre seus 

principais aspectos, envolve a subcontratação e o sistema Just in Time. O autor coloca que 

esse sistema toyotista é bem favorável ao modelo de empresa “enxuta” e “flexível”, 

colaborando com a verticalização das atividades e a exigência de uma força de trabalho 

polivalente – um mesmo trabalhador exerce atividades de execução, controle de qualidade, 

manutenção etc.  

Quanto ao método Toyota, esse foi desenvolvido por Taiichi Ohno, engenheiro e 

diretor da companhia Toyota. Conforme Coriat (1994), o toyotismo apoiava-se nos métodos 

de produção “just in time e Kan-Ban” e de “autoativação”. O autor reconhece que Ohno criou 

um modo de organização baseada na produção restrita e de produtos diversificados, indo ao 

encontro do que Marques (1990) descreveu como sendo característica do mercado depois de 

iniciada a crise em meados dos anos 1970. Coriat diz que, justamente por esse diferencial na 

quantidade, o sistema pode ser considerado o inverso dos métodos taylorista e fordista. 

Ohno, ao trabalhar inicialmente na fábrica de tecidos da Toyota, e ao observar o 

funcionamento das máquinas de tear que muitas vezes era ineficiente, criou mecanismos 

automáticos de interrupção da produção em caso de defeitos de funcionamento, por exemplo. 

Isso o impulsionou a criar o princípio da “autonomação”, misto das ideias de autonomia e 

automação. Seus métodos, tanto mecânicos quanto organizacionais (em resumo, a 

autoativação), foram reproduzidos na indústria automobilística, alterando a organização da 

força de trabalho. Essa forma de “pensar” apresenta diferenças substanciais com relação ao 

taylorismo e ao fordismo. Estes dividiam o trabalho do trabalhador em diferentes partes, 

tornando suas tarefas extremamente especializadas. Com o modo japonês, os trabalhadores se 

responsabilizam por várias tarefas diferentes (CORIAT, 1994). 

O método Kan-Ban propunha uma organização do trabalho contrária à fordista. Os 

trabalhadores não mais deveriam esperar que o ferramental e as matérias-primas chegassem a 

eles, mas, sim, cada um passa a ser responsável por buscar o necessário, o que representa uma 

inversão do fordismo. Isso acontece justamente pelo princípio da produção assegurado pela 
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certeza de venda (mediante encomenda). Ou seja, até mesmo com relação aos insumos isso 

acontecia; o insumo, peça ou subconjunto só era produzido para a próxima seção se houvesse 

demanda para tal, o que era evidenciado pela ordem ou requerimento realizado por um 

funcionário do próximo setor. Esse método representou uma significativa inovação 

organizacional no final do século XX (CORIAT, 1994). 

Segundo Coriat, sobre o método Kan-Ban, pode-se dizer que a organização do 

trabalho proposta a partir das ideias de Ohno é antitaylorista, pois segue o princípio da 

desespecialização – os trabalhadores passam a ser multifuncionais. Nesse momento, o autor 

enfatiza que essa nova exigência de trabalhadores não significa a retomada do controle de 

produção deles: “Trata-se aqui, também – como na via taylorista norte-americana –, de atacar 

o saber complexo do exercício dos operários qualificados, a fim de atingir o objetivo de 

diminuir os seus poderes sobre a produção, e de aumentar a intensidade do trabalho” 

(CORIAT, 1994, p. 53). Com relação ao método Kan-Ban propriamente dito, ainda, o autor 

diz que também representa uma inversão do fordismo, pois não mais apresenta um processo 

de produção em cadeia. Como já dito, a dinâmica da produção parte da venda, de modo que 

os postos de trabalho situados no fim do processo produtivo é que deflagram o início da 

produção, assim como o fluxo de informações. É claro que, para isso, é necessário se manter 

um nível de estoque ao longo de todas as atividades. Esse nível, contudo, é particularmente 

baixo, bastante inferior ao de uma fábrica tipicamente fordista. O Kan-Ban é um método 

inovador estritamente organizacional, que independe do âmbito tecnológico da fábrica. 

É a partir de todas essas características, que envolvem tanto o patamar 

macroeconômico quanto o modo de organização adotado pelas empresas, que Harvey (2014) 

denomina esse conjunto de novas características do sistema capitalista de acumulação 

flexível9. Esse, segundo ele: 

 
[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 

padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto entre 

regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no chamado 

“setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos 

em regiões até então subdesenvolvidas (tais como a “Terceira Itália”, 

Flandres, os vários vales e gargantas do silício, para não falar da vasta 

                                            
9 Harvey não está sozinho nessa caracterização. A expressão “acumulação flexível” é adotada por inúmeros 

autores. 
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profusão de atividades dos países recém-industrializados). (HARVEY, 2014, 

p. 140) 

  

Já Antunes (2012) prefere chamar essa nova configuração de “acumulação 

liofilizada”10. Para ele, é evidente que o desenho espacial das fábricas, a organização técnica e 

até o controle do trabalho se alteraram (o mesmo restaurante para todos os cargos; não 

exigência de uniformes etc.), de modo que a organização aparentemente11 é aberta à 

participação de todos os funcionários e se apresenta menos despótica. E o “aparentemente” é 

bem empregado, pois, conforme o próprio autor ressalta, a contrapartida dessa situação que 

parece mais benéfica aos trabalhadores é a desregulamentação do mercado de trabalho e a 

intensificação do trabalho, a partir da polivalência, competências e metas aos quais a força de 

trabalho deve se encaixar ou se adaptar. Em suas palavras: 

 
O toyotismo – e as formas distintas de acumulação flexível – só pode 

viver com base no envolvimento, na expropriação do intelecto do trabalho. 

Então, certamente Taiichi Ohno, engenheiro fundador desse receituário, não 

concordaria com a máxima de Taylor, de que o trabalhador é um “gorila 

amestrado”. 

Isso configura uma alienação que é mais interiorizada. O trabalhador 

tem de se envolver. Ele não é mais trabalhador, é colaborador, é cliente, é 

consultor, uma infinitude de trabalhadores não aparecem, não têm vida. A 

alienação ou o estranhamento é aparentemente –atenção! – menos despótico 

e intensamente mais interiorizado. Porque é assim que o toyotismo pode 

envolver. E, para que haja o envolvimento, algumas concessões têm de ser 

feitas, senão não há base para o envolvimento. (ANTUNES, 2012, p. 21) 

 

O autor ainda enfatiza que no taylorismo e no fordismo o despotismo perante o 

trabalhador é explícito; já nas fábricas que se moldaram à acumulação flexível, o despotismo 

não é explícito, é disfarçado, fazendo com que os próprios trabalhadores virem “déspotas de si 

mesmos!” (ANTUNES, 2012, p. 21). 

 

1.6 Considerações sobre o desenvolvimento da organização do trabalho no sistema 

capitalista 

 

                                            
10 Segundo o mesmo autor: “Na Química, liofilizar significa, no processo de temperatura baixa, secar, reduzir as 

substâncias vivas. O leite em pó é um leite liofilizado. Então, você seca a substância viva” (ANTUNES, 2012, p. 

22). 
11 Conforme Antunes (2012), esse “aparentemente” é empregado no sentido marxiano do termo, que compreende 

o conceito de que a aparência é parte da essência, mas não o todo e não pode ser tratada com sinônimo da 

essência. 
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Percebe-se que, ao longo da consolidação e do desenvolvimento do sistema 

capitalista, um destacável processo foi o de o capital se apropriar do saber do trabalhador e de 

buscar, de forma ininterrupta, controlar o processo de trabalho, adequando-o ao processo de 

valorização do capital. A ciência e a técnica não têm mais lugar no interior das fábricas e dos 

ambientes de trabalho; o trabalho é dividido e simplificado. Mesmo no toyotismo, as 

múltiplas tarefas não implicam que o trabalhador tenha conhecimento, poder e controle sobre 

o processo de trabalho. 

Como visto, desde o início da cooperação no sistema capitalista, ela já tinha 

características que revelavam a forma específica do capitalismo. A cooperação, iniciada na 

divisão de tarefas do trabalho artesanal, aprofunda-se na manufatura e revela-se inexorável na 

Grande Indústria, um processo balizado pela perda de controle do trabalhador sobre o saber e 

o ritmo do processo de trabalho. Tudo em nome do aumento da produtividade. Essa tendência, 

presente já no início do capitalismo, foi potencializada com o surgimento da máquina-

ferramenta, que substituiu a atividade do trabalhador e o transformou em um coadjuvante 

menor no processo de produção, muito embora tenha continuado (e continue) a ser fonte do 

novo valor criado. A consolidação da Grande Indústria criou as condições materiais e técnicas 

para que a divisão do trabalho se intensificasse cada vez mais. Já no fim do século XIX e no 

início do XX, as primeiras experiências de organização do trabalho com base nos princípios 

tayloristas e fordistas tiveram lugar, o que foi generalizado e assumido como as normas ideais 

de produção no imediato pós-Segunda Guerra. Era a base organizativa do processo de 

trabalho que fundamentava a produção em série, tornando o meio de trabalho cada vez mais 

automatizado e otimizado.  

Contudo, em meados dos anos 1970, ficou evidente que havia um esgotamento 

relativo desse modelo, pois ele não mais garantia a expansão da produtividade necessária para 

sustentar o compromisso feito com os trabalhadores ao final do último conflito mundial. 

Instalada a crise, uma das formas encontradas pelos capitalistas para minimizá-la ou superá-la 

foi a introdução acelerada das novas tecnologias com base na microeletrônica e, junto com 

ela, a realização de uma relativa reorganização do trabalho, de cunho mais flexível. Essa, ao 

contemplar trabalhadores polivalentes em suas funções, pode levar à ideia equivocada de que 

os trabalhadores aumentaram o controle sobre o processo de trabalho e de produção. Mas, 

como dito anteriormente, é um “controle” em cima de algo claramente delimitado 

previamente pela gerência.  
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Esse conjunto de observações sobre a perda do controle do processo de trabalho pelo 

trabalhador é ponto sobremaneira importante desta pesquisa. É a partir daí que se torna 

discutível o conceito de qualificação do trabalhador. O trabalhador somente pode ser 

considerado qualificado quando controla o processo de produção, quando tem total domínio 

do processo e quando não está dedicado a tarefas parciais? Ou as mudanças tecnológicas e 

essa apropriação do saber pelo capital não devem ser consideradas como uma perda da 

qualificação do trabalhador, mas como uma alteração do conceito? Analisar possíveis 

respostas para essas questões é o objeto do próximo capítulo. Inicialmente, consulta-se o que 

a teoria econômica e outras áreas do conhecimento têm a dizer sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 2: CONCEITOS DE QUALIFICAÇÃO: AS DIFERENTES 

ABORDAGENS 

 

As inovações tecnológicas modificam a organização do trabalho, exigindo novas 

qualificações dos trabalhadores. Para analisar a relação entre a tecnologia e a qualificação, se 

faz necessário, num primeiro momento, discutir no que consiste essa qualificação. Porém, tal 

compreensão é controversa na literatura. Nesta pesquisa, procuraremos cotejar a posição de 

autores no campo marxista e no campo neoclássico, no caso da literatura econômica. Além 

disso, sempre que considerarmos necessário, agregaremos autores de outros campos do 

conhecimento.  

O pensamento marxista está aqui representado por diversos autores, sendo um de 

grande destaque no assunto Harry Braverman, com seu trabalho de 1978, Trabalho e Capital 

Monopolista no século XX. Seu trabalho é alvo de discussão de outros autores aqui expostos, 

como Haddad (1997), Moraes Neto (1995) e Augusto (2011), entre outros. Também são 

explorados Paiva (1989), Manfredi (1998) e Kober (2002; 2004), mais associados à área da 

educação. De modo geral, os autores aqui analisados apresentam aspectos semelhantes e 

diversos no entendimento do que seja o conceito de qualificação, e guardam divergências 

importantes com relação à configuração e ao destino da qualificação de trabalhadores perante 

a evolução das tecnologias. Mas todos eles desenvolveram seus estudos a partir de categorias 

marxistas do processo de trabalho, que o entendem como instrumento do processo de 

valorização do capital. No processo de trabalho sob a égide do capital, o trabalhador é 

explorado e está subsumido à lógica do capital. Com a introdução da maquinaria na produção, 

o trabalhador torna-se apêndice de seu funcionamento, produzindo mais-valia absoluta e 

relativa, seja pelo aumento da produtividade ou da intensidade do trabalho. Como se viu 

anteriormente, desde o início do capitalismo, as diferentes formas de organização do trabalho 

constituem formas de viabilização da extração dessa mais-valia, resultando em perda de 

controle do trabalhador sobre o processo de trabalho, tanto do ponto de vista do conhecimento 

como do ritmo de trabalho. Em cada organização do trabalho, o maquinário e a tecnologia são 

fundamentais em sua caracterização. 

Por sua vez, o pensamento neoclássico está representado principalmente por 

Theodore Schultz e Gary Becker, principais expoentes responsáveis pela difusão da chamada 

teoria do capital humano ao lado de Jacob Mincer. Alguns desses autores se apoiam em Adam 

Smith para justificar sua teoria. Esses autores, que consideram que a relação entre os 
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trabalhadores e o capital físico afeta diretamente o crescimento econômico, assumem uma 

definição de qualificação mais atrelada à especialização estrita, sem considerar questões sobre 

o controle do saber da totalidade do processo e do ritmo de trabalho por parte de quem realiza 

as tarefas. A teoria do capital humano sofre crítica direta de Bowles e Gintis (1975), o que 

será brevemente exposto na seção correspondente. Com o constante desenvolvimento das 

tecnologias, a teoria do capital humano passou por algumas atualizações e adaptações, 

culminando no modelo de competências, que é aqui exposto por meio do pensamento de 

Fonseca (2005) e criticado por Manfredi (1998). Também é feita uma breve exposição da 

perspectiva brasileira por José Pastore, que segue a mesma linha teórica dos demais autores. 

Como será adiante enfatizado, a teoria neoclássica compreende o trabalho não como 

substância de valor, mas como um desprazer realizado a fim de que seja trocado por outra 

mercadoria, que seja fonte de prazer ao indivíduo. E, uma vez inserido no processo produtivo 

por meio de contratação, o trabalhador ganha o equivalente a seu produto marginal, o que lhe 

permite do mesmo modo consumir exatamente a mesma quantidade de utilidade produzida. É 

a partir dessa contextualização teórica que a teoria se baseia para explorar a qualificação do 

trabalho a partir de uma lógica de mercado como uma particularidade inserida no mercado de 

trabalho. 

Este capítulo está dividido em três seções, com suas subdivisões. Na primeira seção, 

é apresentada a perspectiva da qualificação do trabalho no pensamento marxista. Para isso, 

são brevemente introduzidas as perspectivas de Marx sobre o processo de trabalho. Depois é 

apresentado um histórico das classificações e nomenclaturas relacionadas à qualificação dos 

trabalhadores no século XX por Braverman (1987). E são, enfim, discutidas as noções de 

qualificação do trabalho para vários autores a partir de suas diferentes abordagens. Na 

segunda seção, é apresentado o ideal de qualificação para os neoclássicos. É introduzida a 

teoria neoclássica de modo geral e como ela compreende o mercado de trabalho, assim como 

sua icônica teoria do capital humano. É apresentada a discussão de qualificação e 

especialização na visão dos autores e as noções de treinamento seguindo as leis de mercado, 

além de mostrada a perspectiva de Pastore para o Brasil recente. Por fim, na última seção, são 

feitas algumas considerações, sintetizando e relacionando as teorias. 
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2.1 A qualificação do trabalhador no pensamento marxista 

 

2.1.1 Trabalho, processo de trabalho e processo de valorização 

 

No capítulo V de O Capital, Marx (1996a) descreve detalhadamente o processo de 

trabalho e o processo de valorização do capital. Primeiramente, expõe as relações do homem 

com a natureza, pois, para ele, “Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 

Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza” (MARX, 1996a, p. 297). Além disso, ele configura o trabalho 

como algo que caracteriza o homem, o diferencia das demais espécies de animais. Vale 

ressaltar: 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 

suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 

abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 

cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 

deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. (MARX, 

1996a, p. 298) 

 

Mészáros (2006, p. 79) observa, quanto ao entendimento de Marx sobre o trabalho: 

 
[...] o ponto de partida ontológico de Marx é o fato auto-evidente de que o 

homem, parte específica da natureza (isto é, um ser com necessidades físicas 

historicamente anteriores a todas as outras), precisa produzir a fim de se 

manter, a fim de satisfazer essas necessidades. Contudo, ele só pode 

satisfazer essas necessidades primitivas criando necessariamente no curso de 

sua satisfação por meio da sua atividade produtiva, uma complexa hierarquia 

de necessidades não-físicas, que se tornam assim condições igualmente 

necessárias à satisfação de suas necessidades físicas originais. (Grifos do 

autor) 

 

E essa complexidade da atividade produtiva é exposta por Marx (1996a; 1996b; 2004). 

No sistema capitalista, “o processo de trabalho converte-se em instrumento do processo de 

valorização, do processo de autovalorização do capital – da fabricação de mais-valia” 

(MARX, 2004, p. 87). O autor fundamenta sua análise a partir da teoria do valor-trabalho, 

diferenciando-se, contudo, daqueles que têm apenas interesse em compreender qual é a 

medida do valor. Para Marx, o trabalho é a substância do valor. É com base nesse 
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entendimento que ele discorre sobre a essência e a aparência do processo de trabalho, tratando 

do papel da força de trabalho no âmbito da produção e da circulação. 

 A troca entre força de trabalho e salário é condição fundamental para que haja 

formação de capital; portanto, é um tipo de troca diferente das demais relações de troca. Se o 

capitalista remunerasse o trabalhador pelo equivalente ao valor objetivado naquelas horas de 

trabalho, se poderia dizer que é uma troca que respeita a lei geral do valor, ou seja, as duas 

mercadorias conteriam a mesma quantidade de trabalho. Mas, na verdade, o trabalhador não 

recebe o equivalente ao resultado de sua força de trabalho. No processo produtivo, a troca é 

desigual, mas na esfera da circulação a lei do valor geralmente se cumpre, pois são trocadas 

quantidades iguais de trabalho, apesar de uma parcela estar objetivada apenas no dinheiro do 

capitalista. Nisso consiste a exploração capitalista, onde está embutida a própria lei do valor 

(MARX, 2004). 

Em suma, ocorre que na esfera da circulação a troca é realizada de modo equivalente 

porque a força de trabalho é justamente trocada pelo capital variável. Mas, na produção, 

quando o capital variável se relaciona com o capital constante, surge o trabalho excedente, 

mais-trabalho, mais-valia. Isso significa que, enquanto o trabalhador troca sua força de 

trabalho pelo capital variável, o capitalista recebe mais do que isso, ele recebe o trabalho vivo, 

que é o valor de uso dessa força de trabalho. No processo de produção capitalista, os operários 

são utilizados pelos meios de produção (as máquinas), e não o contrário. Mesmo sendo os 

operários os meios para valorização do capital, a partir de sua relação com a máquina, são os 

meios de produção que acabam por de fato utilizar os operários, já que extraem o trabalho 

vivo deles (MARX, 2004). Diante desse processo de valorização do capital, Marx descreve 

dois fenômenos a serem entendidos: a subsunção formal e a subsunção real do trabalho ao 

capital. Napoleoni (1981) resume que a subsunção formal se refere à produção de mais-valia 

absoluta, enquanto a subsunção real associa-se à ideia de produção de mais-valia relativa. 

A subsunção formal, segundo Marx, “é a forma geral de qualquer processo 

capitalista de produção” (MARX, 2004, p. 87). Quando os processos que culminaram na 

implantação do capitalismo levaram camponeses e agricultores a firmarem contratos, a 

servidão a ser substituída pelo trabalho assalariado e os artesãos a responderem ao capitalista, 

ainda se mantiveram os modos de fazer as coisas, isto é, as atividades tradicionais 

relacionadas à produção das mercadorias, muito embora os trabalhadores agora estivessem 

submetidos aos capitalistas. A essa situação, Marx chama de subsunção formal, quando o 

processo de trabalho preexistente se mantém. Ou seja, mesmo que o trabalho tenha sido 
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intensificado e que a jornada tenha sido ampliada, os trabalhadores preservaram as 

características e a maneira de fazer próprias de seus ofícios (artesão continua artesão, 

camponês continua camponês, por exemplo). Nessa fase, pode-se entender que o capitalismo 

não tinha se imposto completamente, pois não havia modificado os elementos constitutivos do 

processo de trabalho em instrumentos completamente adequados ao seu objetivo de valorizar 

o capital (MARX, 2004; NAPOLEONI, 1981). 

Na subsunção formal, conforme Napoleoni (1981, p. 73), “o capital subsumiu a si o 

trabalho enquanto determinação econômica, mas ainda não o subsumiu a si enquanto 

determinação material, ou seja, enquanto conjunto de meios de produção”. Na subsunção real, 

a escala do processo de trabalho aumenta e esse se torna contínuo, pois a obtenção de mais-

valia passa a ser a meta do processo de produção, assim sendo, o caráter artesanal do trabalho 

perde validade dentro desse processo, o que dá lugar para a divisão do trabalho e, 

consequentemente, à extração de mais-valia relativa (MARX, 2004; NAPOLEONI, 1981). 

Conforme Antunes (2012), a compreensão de Marx do modo de produção capitalista 

vai além do modo de produção estrito, mas envolve o entendimento da reprodução social, da 

vida. A partir dessas concepções do processo de trabalho, apresentamos nas próximas 

subseções como a qualificação do trabalhador se configura e é configurada no processo 

produtivo de modo a interagir com as tecnologias em constante desenvolvimento. 

 

2.1.2 Evolução da classificação das qualificações nos Estados Unidos  

 

É bastante elucidativo, para nossa discussão, o levantamento histórico realizado por 

Braverman (1987) da classificação das qualificações nos Estados Unidos. Ao final do século 

XIX, o levantamento das características ocupacionais, realizado com base no Censo dos 

Estados Unidos, apontou que a classificação compreendia os trabalhadores em proprietários, 

empregados em escritório, trabalhadores qualificados (artífices, mestres de ofício) e 

trabalhadores em geral. Os trabalhadores manuais eram divididos em trabalhadores 

qualificados e demais trabalhadores; não havia a classificação de operários.  

Já na década de 1930, uma alteração na classificação estatística dividiu o grupo de 

trabalhadores em geral em dois: em operários (trabalhadores que tinham sua atividade 

relacionada a mecanismos motorizados), chamados de semiqualificados; e trabalhadores em 

geral, uma categoria residual que não abarcava nem mestres de ofícios, nem operários e nem 
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trabalhadores agrícolas. Dessa maneira, a nova classificação de semiqualificados foi 

relacionada com a operação da maquinaria. A partir desse momento, as estatísticas relativas a 

trabalhadores desqualificados tenderem a diminuir, em função do avanço do progresso técnico 

(BRAVERMAN, 1987). 

Apesar de mais condizente com a realidade, a classificação introduzida nos anos 

1930 apresentava problemas. Braverman ilustra com o exemplo de dois trabalhadores que 

exercem atividades similares, o cocheiro e o caminhoneiro, mas que eram classificados de 

forma distinta. O primeiro não era considerado qualificado, pois sua atividade não estava 

ligada à maquinaria, no caso, um veículo motorizado. Ele era enquadrado na classificação de 

trabalhador geral, isto é, desqualificado. Já o caminhoneiro era classificado como 

semiqualificado, pois sua atividade está associada ao veículo automotor. Segundo o autor, 

esse modo de classificar ficava aquém da necessária abrangência explicativa para dar conta 

das habilidades do trabalhador, principalmente em função do surgimento de novas 

tecnologias. Sem contar que tal classificação, que associa a qualificação com o uso da 

maquinaria, abstrai as características ocupacionais dos trabalhadores agrícolas, que são 

considerados como não qualificados, quando, na verdade, são detentores de várias 

capacidades. 

Braverman (1987) trata, também, da definição de trabalhador semiqualificado que 

consta do Manual de Ocupações do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Nele, o 

trabalhador semiqualificado é definido como aquele que é preparado (treinado) para o 

trabalho em curto período de tempo, que realiza tarefas repetitivas sob supervisão. Como o 

tempo de treinamento considerado é curto, podendo levar de um dia a alguns meses, o autor 

se pergunta se tal definição não seria mais adequada a um trabalhador desqualificado. Mas, 

lembra Braverman ao retomar Joan Woodward12, anos separam um trabalhador qualificado de 

um semiqualificado, enquanto até doze semanas separam um semiqualificado de um não 

qualificado.  

Segundo o mesmo autor, a partir de 1950, houve a introdução de uma nova categoria: 

trabalhadores em serviços não domésticos (trabalhadores de escritório etc.), que abrangia um 

quarto dos trabalhadores antes considerados semiqualificados e três quartos daqueles que 

eram não qualificados. Esses trabalhadores chegaram a ser considerados mais qualificados 

que os trabalhadores gerais e os operários, pois os sociólogos de tradição norte-americana 

costumam atribuir maior grau de qualificação e prestígio aos trabalhadores de escritório. 

                                            
12 Socióloga industrial inglesa (1916-1971). 
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Porém, segundo Braverman, suas funções e nível salarial podem ser facilmente comparados 

aos dos operários, sendo a qualificação atribuída uma mera ilusão. 

Ainda segundo esse autor, desde o final do século XIX houve aumento das 

especializações em áreas científicas e de técnicas de produção, o que foi acompanhado pela 

ampliação da escolarização do mercado de trabalho estadunidense. Ao final da Segunda 

Guerra, os jovens combatentes que retornaram foram contemplados com subsídios à 

educação, o que elevou a demanda por ensino superior. Ao final dos anos 1960, a média de 

escolarização havia atingido 12,4 anos. Com a ampliação do número de trabalhadores com 

título superior, os empregadores passaram a exigir apresentação de diploma nos processos de 

admissão e, mesmo sem que a atividade a desempenhar não exigisse, os diplomas eram 

utilizados como critérios de contratação (BRAVERMAN, 1987). 

O aumento da escolarização, no entanto, foi acompanhado pela degradação da 

educação, de modo que a exigência de ensino superior passou a ser um indicador de 

alfabetização, pois, frente à queda da qualidade do ensino, menos anos de escolarização não 

garantiriam um trabalhador alfabetizado. Curiosamente, pesquisas amostrais realizadas 

indicaram que os empregados com escolaridade mais alta tinham um pior desempenho nas 

atividades do trabalho, ao contrário do que se pensava. Mais tarde, com o início da crise dos 

anos 1970, começou a se manifestar uma convergência entre os anos de escolaridade dos 

empregados e desempregados, evidenciando que a questão do desemprego não estava ligada à 

falta de qualificação do trabalhador (BRAVERMAN, 1987). Vale lembrar que, segundo 

Antunes (2012), a educação no modo capitalista é voltada para o modo de produção, isto é, a 

ela se adequa. Assim, como no século XX predominou o modo taylorista-fordista de 

organização do trabalho, a educação não precisava ser mais do que parcial e hierarquizada. Os 

trabalhadores só precisavam estar preparados para executarem tarefas que os gerentes 

propunham. Antunes nomeia principalmente a educação voltada ao modo fordista de 

“pragmática da especialização fragmentada”. 

Pode-se notar, portanto, que o entendimento do que definia um trabalhador 

qualificado foi se alterando ao longo do século XX.  Do trabalho decorrente de um ofício (no 

velho sentido do termo), a qualificação passou a estar associada às atividades relacionadas à 

maquinaria, ou seja, associadas a inovações tecnológicas nelas embutidas. Essa mudança de 

olhar ou de deslocamento do foco da definição manifestou-se particularmente nas alterações 

metodológicas do levantamento dos dados do mercado de trabalho estadunidense. Essas 
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alterações rapidamente foram disseminadas para outros países, dado o peso dos Estados 

Unidos nos órgãos internacionais existentes.  

 

2.1.3 A qualificação dos trabalhadores a partir de categorias marxistas 

 

Conforme Marx (1996a, p. 173), o trabalho humano é “dispêndio produtivo de 

cérebro, músculos, nervos, mãos etc.”. E este trabalho varia de simples a complexo, de acordo 

com o desenvolvimento da força de trabalho humana. Entende-se, portanto, que o trabalho 

complexo nada mais é do que trabalho simples potencializado. Por isso, o valor de uma 

mercadoria independe da qualidade ou das propriedades da força de trabalho específica 

empregada em sua produção, e sim expressa o que está presente em toda a mercadoria, o 

trabalho abstrato. Dessa forma, Marx, em O Capital, não se debruça a discutir qualificação tal 

como é proposto neste trabalho. Mesmo assim, as categorias por ele introduzidas são de 

extrema importância para a compreensão da discussão sobre o trabalho qualificado e 

desqualificado. Esse é o caso dos autores já mencionados e dos que seguem nesta parte. 

Após a Segunda Guerra, a sociologia do trabalho francesa começou a explorar mais 

especificamente o tema da qualificação, pois passou a ser constituída convencionalmente a 

hierarquia dos postos de trabalho, além da relevância do ensino profissional na época, que 

passou a organizar as habilidades dos trabalhadores por meio dos diplomas. Nesse contexto, 

dois autores franceses se consagraram por suas definições divergentes de qualificação. Um 

deles foi Georges Friedmann, que considerava o artesanato como a forma plena do trabalho 

qualificado. Ou seja, para ele, a divisão do trabalho degradara a qualificação, sendo que esta, 

na verdade, era decorrência do saber e do saber-fazer (COSTA, 2007). Em contrapartida, para 

Pierre Naville (1956 apud MOREIRA, 2009), a qualificação do trabalhador independe da 

formação no trabalho, se aproximando mais de um processo autônomo; a qualificação estaria 

mais para uma construção social do que para um fator determinado pela tecnologia. Veremos 

ao longo da seção que os autores se dividem entre aqueles com ideias semelhantes às de 

Friedmann e aqueles mais próximos de Naville. 

Paiva (1989) destaca quatro teses referentes à qualificação do trabalho no capitalismo 

contemporâneo, a partir da observação de diversos autores sobre três fases históricas. Essas 

fases compreendem: (1) o artesanato, em que a qualificação é adquirida com vários anos de 

trabalho e o conhecimento abrange todas as fases de elaboração do produto; (2) a manufatura, 
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que decompôs o trabalho e o introduziu num processo de desqualificação; e (3) a indústria 

moderna, que comporta um modo de produção que dá possibilidades à educação politécnica, 

ou seja, contando com requalificação do trabalho. As teses são: (1) tese da desqualificação, 

que advoga uma desqualificação progressiva dos trabalhadores, de maneira relativa e 

absoluta, típica da passagem do artesanato para a manufatura; (2) tese de requalificação, 

defendida por aqueles que veem o desenvolvimento tecnológico como algo positivo e 

integrador à qualificação dos trabalhadores – por isso a automação resultaria em aumento da 

qualificação; (3) tese da polarização das qualificações, que aponta que haverá apenas um 

pequeno número de trabalhadores qualificados e uma ampla maioria de desqualificados; (4) 

tese da qualificação absoluta e da desqualificação relativa, que afirma que, na fase do 

capitalismo contemporâneo, a qualificação média se elevaria, porém esse nível de 

qualificação seria menor do que o existente em fases anteriores.  

Também num breve resumo das definições de alguns autores, Hirata (2001) expõe 

como a qualificação pode ser conceituada a partir de sua multidimensão:  

 
[...] qualificação do emprego, definida pela empresa a partir das exigências 

do posto de trabalho, e que serve de base ao sistema de classificações na 

França; qualificação do trabalhador, mais ampla do que a primeira, por 

incorporar as qualificações sociais ou tácitas que a noção de qualificação do 

emprego não considera – essa dimensão da noção de qualificação sendo, por 

sua vez, susceptível de decomposição em “qualificação real” (conjunto de 

competências e habilidades, técnicas, profissionais, escolares, sociais) e 

“qualificação operatória” (“potencialidades empregadas por um operador 

para enfrentar uma situação de trabalho”, cf. M Sailly in A. Lerolle, 1992:7); 

finalmente, a dimensão da qualificação como uma relação social [grifo do 

autor], sempre cambiante, de uma correlação de forças capital-trabalho, 

noção que resulta da distinção mesma entre qualificação dos empregos e 

qualificação dos trabalhadores (cf. D. Kergoat, 1984:27). (HIRATA, 2001, 

p. 132-3) 

 

A essas duas contribuições se soma o resultado de uma pesquisa realizada ao final da 

década de 1970, na Alemanha, que esperava verificar a existência ou não da relação entre a 

estrutura de qualificação dos trabalhadores e o desenvolvimento econômico. Essa pesquisa 

tinha como objetivo apoiar o planejamento da política pública do sistema ocupacional do país. 

Os autores da pesquisa formularam categorias relativas às qualificações: (1) sensomotoras; (2) 

comportamento perceptivo-rotinizado; (3) formas de pensar como exigência de 

comportamento diagnóstico e planificador; (4) motivação para o trabalho (MICKLER, 1978 

apud PAIVA, 1989). Segundo esses pesquisadores, esses seriam aspectos que poderiam 
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ajudar a observar o nível de elaboração exigido em uma atividade desenvolvida por um 

trabalhador no novo contexto tecnológico. 

Já S. Silva (2005) observa que as características qualitativas do trabalho variam 

conforme o desenvolvimento das forças produtivas e da divisão do trabalho. Tanto a 

complexidade como a forma manual ou intelectual do trabalho variam conforme o modo de 

organização do trabalho. Para a autora, o trabalho simples não está necessariamente 

correlacionado com o trabalho manual e o complexo, com o intelectual. Essa posição é similar 

à de Manfredi (1998), na interpretação entre a relação de trabalho manual e intelectual, pois, 

em sua leitura de Marx, considera que a divisão do trabalho não estaria organizada entre as 

funções mentais e físicas dos trabalhadores. Isso porque todo trabalho manual, por mais 

rotineiro que seja, necessita de organização conceitual; e todo trabalho mental, para ser 

desenvolvido, utiliza atividade corporal. 

S. Silva (2005), ainda, destaca que Marx nunca usou a expressão “trabalho 

qualificado” em sua obra O Capital. Na interpretação da autora, quando tais termos aparecem, 

configuram erro de tradução, em que o significado deveria ser “trabalho complexo”. 

Consequentemente, ela também aponta que Marx não classificou os tipos de trabalho como 

mais ou menos qualificados – do modo como alguns marxistas consideram o artesão como 

mais qualificado que o trabalhador assalariado –, apenas reconhece que a parcialização da 

atividade do assalariado prejudica sua capacidade de trabalho. Diante disso, S. Silva (2005, p. 

90) considera que o trabalhador qualificado é aquele 

 
[...] capacitado tecnicamente (manual e intelectual) para o trabalho que 

exerce, bem como se possui atributos contidos na dimensão superestrutural 

da qualificação. E, como visto, essa capacitação varia historicamente com o 

desenvolvimento das forças produtivas, de um país a outro e de uma 

atividade a outra.  

 

Por isso, a autora não considera ser possível classificar comparativamente o grau de 

qualificação do trabalho em diferentes momentos históricos.  

Já Braverman (1987) observa que, perante a crescente mecanização do processo de 

trabalho, a teoria convencional diz haver uma maior exigência de trabalhadores mais 

qualificados, tanto na indústria quanto nos serviços. Contudo, o autor refuta esse 

entendimento, começando por afirmar que o tratamento indistinto dos conceitos/termos como 

“qualificação”, “instrução” e “educação” é perigoso, pois não permite que os mesmos sejam 

devidamente explorados. Ao se definir equivocadamente esses termos, pode-se, por exemplo, 
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se cunhar o conceito de “qualificação média” (JEROME, 1934 apud BRAVERMAN, 1987), o 

que introduz um problema. Se o aumento da qualificação é entendido como decorrente do 

progresso técnico (do incremento do conhecimento nos processos de trabalho em função do 

avanço científico), o aumento se concentrou na mediana ou ocorreu uma polarização nos 

gerentes e/ou engenheiros? O aumento do estoque de conhecimento pode se concentrar nesses 

gerentes, aumentando sua capacidade de controle sobre o processo de trabalho; enquanto da 

massa de trabalhadores não se exige maiores níveis de qualificação, pois o conhecimento, 

uma vez incorporado à ciência e apropriado pelo capital, distanciou-se do trabalhador. Em 

síntese: 

 
Quanto mais a ciência é incorporada no processo de trabalho, tanto menos o 

trabalhador compreende o processo; quanto mais um complicado produto 

intelectual se torne a máquina, tanto menos controle e compreensão da 

máquina tem o trabalhador. Em outras palavras, quanto mais o trabalhador 

precisa de saber a fim de continuar sendo um ser humano no trabalho, menos 

ele ou ela conhece. Este é o abismo que a noção de qualificação média 

oculta. (BRAVERMAN, 1987, p. 360) 

 

Na concepção de Braverman (1987), a definição de qualificação para os 

trabalhadores, ao contrário da visão capitalista que considera simplesmente sinônimo da 

capacidade de operar a maquinaria (de habilidades específicas), implica domínio do ofício, 

conhecimento do processo de produção por completo, na sua totalidade. Com a divisão das 

funções e a evolução do progresso técnico, o domínio do processo de produção foi transferido 

àqueles que detêm o conhecimento científico, algo que passou a ser inacessível aos 

trabalhadores. É a partir daí que foi introduzida uma nova interpretação ao conceito de 

qualificação – “a velocidade como qualificação”. Trata-se de um conceito degradado, 

juntamente com a degradação do trabalho, pois a qualificação passa a ser tratada como aquela 

adquirida com algumas semanas de preparo ou treinamento para exercer determinada função. 

O domínio da produção por parte dos trabalhadores só ocorreria no contexto do 

capitalismo industrial se os mesmos estivessem a par dos avanços científicos da engenharia 

moderna. Mas, no modo taylorista, o percentual de trabalhadores com domínios científicos é 

bem pequeno em relação àqueles que não necessitam deste aprendizado para operar máquinas. 

Assim, nasce uma nova concepção de qualificação: 

 
O trabalhador pode continuar uma criatura sem conhecimento ou 

capacidade, simplesmente uma “mão” pela qual o capital faz o seu trabalho, 

mas tão logo ele ou ela seja apropriada às necessidades do capital o 
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trabalhador já não pode mais ser considerado ou chamado não qualificado 

(BRAVERMAN, 1987, p.  378) 

 

E o mesmo autor critica esta concepção, ao dizer que ela é assumida pela Sociologia 

industrial moderna e que esta apenas descreve as “massas de funções” existentes na produção, 

no comércio e nos serviços. Hirata (2001) identifica que as ideias defendidas por Braverman, 

na década de 1970, culminaram na tese de polarização das qualificações – as tecnologias da 

época demandariam, de um lado, alguns trabalhadores superqualificados e, de outro, uma 

massa de desqualificados. Mas Manfredi (1998) diz que essa substituição do artesão pelo 

operador de máquina não pode ser considerada de antemão como um processo de 

desqualificação, já que “A noção de desqualificação parece acarretar uma escala quantitativa 

unilinear de algum tipo, ao passo que as habilidades do artesão e as do operador de máquinas 

podem exigir diferentes escalas” (MANFREDI, 1998, s/p). Ou seja, para a autora, por 

envolver noções abstratas, acabaria sendo arbitrário classificar como mais ou menos 

habilidoso e qualificado um trabalho artesanal ou operacional. Destarte, a qualificação pode 

ser vista de uma perspectiva que envolva o preparo para o mercado, a formação profissional, 

por meio de estudo ou de experiência; ou também pela perspectiva de que o processo de 

qualificação/desqualificação é intrínseco ao modo de organização capitalista, sendo resultado 

da relação social capital-trabalho; ou pela visão da sociologia do trabalho francesa, que 

conceitua a qualificação a partir de observações de situações concretas de trabalho; além da 

visão de qualificação tecnicista, das habilidades, que foi substituída pelo “modelo de 

competências”13.  

E em contrapartida a Braverman, Moraes Neto (1995) põe em debate as proposições 

de autores que, no quesito da qualificação, segundo ele, confundem Marx com Adam Smith, 

quando dizem que Marx afirmou que o progresso técnico levaria a uma gradativa 

desqualificação dos trabalhadores. Ele critica, portanto, Braverman em sua obra de 1987, 

destacando, no entanto, que o livro é uma teorização icônica a respeito do processo de 

trabalho e que esse influenciou muitas pesquisas a partir de então. Sua crítica centra-se no fato 

de Braverman enxergar em Marx uma teorização que considera que os trabalhadores se 

desqualificam à medida que aumenta a maquinaria no ambiente de trabalho, pois a divisão do 

trabalho tornaria os trabalhadores cada vez menos conhecedores do processo de trabalho em 

que estariam inseridos. Esse tipo de interpretação seria, na visão de Moraes Neto, uma leitura 

                                            
13 Será mais bem exposto na subseção 2.2.3. 
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que se aproxima muito mais da teoria construída por Smith, em A Riqueza das Nações, do que 

por Marx em seus vários escritos. 

Moraes Neto considera que essa divergência com Braverman é teórica e ao mesmo 

tempo empírica. Para ele, a leitura smithiana de Braverman também indica que o autor é 

“prisioneiro teórico do taylorismo/fordismo” (MORAES NETO, 1995).  Braverman estaria 

identificando erroneamente que o modo de organização da produção taylorista caracteriza o 

modo de produção capitalista, apesar de, em alguns momentos, contraditoriamente, mostrar 

indícios de que o taylorismo pode ser superado pelo avanço da maquinaria. Para Moraes Neto, 

o taylorismo se aproxima de uma forma anacrônica de manufatura. 

Em complemento a essa crítica, Moraes Neto descreve a evolução tecnológica da 

maquinaria ocorrida nas últimas décadas, bem como a interação que ela exige do trabalhador. 

Para ele, a introdução da microeletrônica resultou num avanço em relação à manufatura e à 

automação rígida, o que foi propiciado com a adoção das Máquinas Ferramenta com Controle 

Numérico (MFCN) e, posteriormente, das Máquinas Ferramenta com Controle Numérico 

Computadorizado (MFCNC). Esta última não necessita de tanto trabalho vivo quanto nas 

organizações anteriores de produção, mas pode contar com um trabalhador que programe e 

reprograme a máquina. Assim, as MFCN e as MFCNC permitiriam o uso de um 

conhecimento mais amplo, um aumento de qualificação, em detrimento de uma habilidade 

específica e parcial do trabalhador14.  

Essa tese de Moraes Neto (1995) gerou discussão entre os estudiosos da área. 

Augusto (2011) tenta demonstrar que a compreensão de Moraes Neto está equivocada, pois, o 

taylorismo rompe, sim, com a manufatura, quando tira de fato o controle e a participação do 

trabalhador do processo de produção. O taylorismo, portanto, corrobora com o movimento da 

Grande Indústria, de desvincular o conhecimento sobre a produção das técnicas e habilidades 

do trabalho. Além do mais, a programação e a reprogramação a que se refere Moraes Neto 

resumem-se em alternar programas previamente definidos. Frente a isso, inferimos que a 

observação de Moraes Neto sobre um ganho de participação dos trabalhadores no processo 

produtivo com base técnica na microeletrônica – que seria mais qualificado – acaba por ser 

ilusória. 

Haddad (1997) concorda com Braverman quando diz que há um processo de 

anonimização da força de trabalho que é independente da qualificação, pois os trabalhadores 

                                            
14 Veremos melhor esses termos na próxima subseção a partir dos conceitos, colocados por Kaplinsksy (1985), 

de skills e knowledge.  
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são treinados para seus cargos de maneira impessoal. Por outro lado, em contrapartida a 

Braverman, Haddad diz que tal processo só é alterado quando a Ciência ganha importância na 

medida em que se torna fator de produção e “fundamento de riqueza” – aqui, o autor vai mais 

longe e coloca que há uma transcendência do conceito de trabalho, dialogando com outros 

teóricos, como Gorz (1987; 2005), que discutem a perda da centralidade do trabalho e um 

deslocamento da teoria do valor, que enfatiza o conhecimento, chamado de trabalho imaterial. 

O conceito de trabalho imaterial foi desenvolvido por alguns autores que 

compreenderam que formavam-se novas tendências no mundo do trabalho a partir da 

organização das novas tecnologias. São eles Gorz (1987; 2005) e Maurizio Lazzarato, e 

Antonio Negri, principalmente. Para eles, o trabalho imaterial, representado, grosso modo, 

pela dinâmica do fácil acesso à informação, é que passaria a ativar e organizar a relação entre 

produção e consumo. Alguns autores chamam essa predominância das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicações (NTIC) de capitalismo cognitivo, como Husson (2003 apud 

MOREIRA, 2009). 

Com relação à qualificação, a partir de Ruy Fausto, Haddad (1997) discute se o 

trabalhador teria algum tipo de poder na organização da produção por conta de sua 

qualificação. Para tratar deste assunto, retoma as distinções explicitadas por Fausto entre 

trabalho simples, trabalho qualificado não gerencial e trabalho (qualificado ou não) de 

gerência. Também retoma, de Marx a ideia de que o trabalho complexo é o mesmo que 

trabalho simples potencializado, o que era apoiado por Ure e Proudhon15, bem como que, na 

Grande Indústria, haveria a tendência de todos os trabalhos se simplificarem e igualarem. Essa 

compreensão do impacto da Grande Indústria no trabalho concreto dividiu estudiosos em dois 

grandes grupos: o formado por aqueles que defendem essa interpretação (Braverman) e o 

formado pelos que não aceitavam como verdadeira aquela tendência (Dahrendorf16). Haddad 

também explora a contradição existente entre trabalho e gerência na esfera da produção, 

afirmando que esta última, embora formada por trabalhador assalariado, faz um trabalho que 

contribui para a exploração dos outros trabalhadores17 (HADDAD, 1997). 

                                            
15 Autores do século XIX que trataram do processo de trabalho, com quem Marx dialogava em suas obras. 
16 Sociólogo e filósofo alemão. 
17 Nesse momento, Haddad (1997) faz uma breve explicação sobre os trabalhadores produtivos e improdutivos. 

O registro é importante para que se entenda quais trabalhadores estão suscetíveis à exploração no sentido 

marxista do termo. O autor faz uma distinção entre os trabalhadores improdutivos – primeiro, com relação 

àqueles que não vendem sua força de trabalho ao capital, como funcionários públicos e domésticos, e por isso 

não podem ser considerados pertencentes à classe de trabalhadores assalariados, embora sejam trabalhadores 

assalariados. E segundo, os trabalhadores improdutivos que vendem sua força de trabalho ao capital, porém 

pertencentes às esferas comercial ou financeira, esses, sim, integrantes da classe dos trabalhadores assalariados. 
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Hirata (2001) chama a atenção para o fato de que, a partir da década de 1980, quando 

a microeletrônica passou a ser introduzida nos ambientes de trabalho, alguns autores 

romperam com a tese de Braverman e propuseram que a reorganização do trabalho a partir 

das novas tecnologias estaria demandando a requalificação dos trabalhadores. Os principais 

autores mencionados por Hirata são Kern18 e Schumann19, Coriat e Freyssenet20.  

A superação da tese da polarização das qualificações dá lugar ao modelo de 

competência, que difere do modelo multidimensional da qualificação, aqui anteriormente 

exposto a partir de Hirata (2001). O modelo de competência seria uma organização do 

trabalho pós-taylorista, em que os trabalhadores são inseridos na gestão da produção, têm de 

ter bom relacionamento em equipe e colaboração estratégica – a divisão de tarefas é 

substituída pelo engajamento individual de cada empregado –, mas os empregos são instáveis 

e os salários não compensam as novas atividades, mais subjetivas. Manfredi (1998) destaca 

que o conceito de qualificação vem de um histórico teórico das ciências sociais, enquanto que 

o que se chama de competência está ligado ao campo da psicologia, educação e linguística. 

Para Kober (2002), com a reestruturação produtiva, o trabalho passa a ter uma 

organização em rede, que substitui as estruturas piramidais dos modos taylorista e fordista. As 

funções executadas pelos trabalhadores se tornam flexíveis, ou seja, não são tarefas 

determinadas a cada pessoa. As características do trabalhador mudaram com relação aos 

modos de organização anteriores; o trabalhador não deve apenas “fazer”, mas também 

“pensar”. Dessa forma, a qualificação tem papel no “processo social de individuação” e se 

vincula ao modo de reprodução do capital. Ainda conforme a autora: 

 
A qualificação é, neste sentido, uma construção social. E é concebendo o 

indivíduo como uma construção social contínua que se pode pensar a 

qualificação profissional, também ela, como uma construção social. É no 

interior das relações com a sociedade que o homem se forma e se prepara 

para o trabalho, que é a dimensão central da sua atividade como ser humano, 

pois é neste momento que ele objetiva a sua relação com a totalidade social. 

É por meio do trabalho que o homem altera seu meio e é alterado por ele. É 

por meio do trabalho que a totalidade social se construiu como a 

conhecemos e continua sendo construída. E, principalmente, é no trabalho 

que se revelam e se obscurecem as relações próprias do sistema capitalista 

entre o capital e o trabalho. A qualificação profissional assim pensada 

adquire uma dimensão na qual as relações de classe, as relações do indivíduo 

com as instituições da sociedade (escola, sindicatos, igrejas etc.), com os 

                                                                                                                                        
Na fase do capitalismo contemporâneo, as funções improdutivas se expandiram consideravelmente em relação à 

produção. Para maiores detalhes, ver Rubin (1987), autor de grande referência no tema. 
18 Horst Kern, sociólogo industrial alemão. 
19 Michael Schumann, sociólogo industrial alemão. 
20 Michel Freyssenet, sociólogo francês. 
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demais homens e com sua própria história de vida se fazem presentes e são 

atualizadas a cada momento em que o trabalho se dá, por meio dos aspectos 

cognitivos, valorativos e comportamentais implicados na ação— ação esta 

que se dá no interior de relações objetivas de trabalho, que reagem a esta 

ação, sendo modificada por ela e dialeticamente modificando seu ator. 

(KOBER, 2002, p. 3-4) 

 

Assim, a autora aponta que a qualificação profissional não é uma simples relação 

linear positiva entre educação e trabalho. Pois o valor de troca da qualificação se dá apenas 

quando o capital a reconhece como contribuinte do processo de produção. 

Em suma, os autores de perspectiva marxista que discutem sobre os conceitos e 

rumos da qualificação dos trabalhadores apresentam visões distintas quanto às alterações 

provocadas pelo desenvolvimento tecnológico recente. Existe claramente uma discussão, 

ainda não resolvida, sobre se as novas tecnologias com base na microeletrônica exigem um 

trabalhador realmente mais qualificado ou não. 

 

2.1.4 “Habilidade vs. Conhecimento” e educação na perspectiva marxista 

 
A degradação moral decorrente da exploração capitalista do trabalho de 

mulheres e crianças foi exposta tão exaustivamente por F. Engels em 

Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra e por outros autores que 

apenas a registro aqui. Mas a devastação intelectual, artificialmente 

produzida pela transformação de pessoas imaturas em meras máquinas de 

produção de mais-valia – que deve ser bem distinguida daquela ignorância 

natural que deixa o espírito ocioso sem estragar sua capacidade de 

desenvolvimento, sua própria fecundidade natural –, obrigou, finalmente, até 

mesmo o Parlamento inglês a fazer do ensino primário a condição legal para 

o uso “produtivo” de crianças com menos de 14 anos em todas as indústrias 

sujeitas às leis fabris. O espírito da produção capitalista resplandeceu com 

brilho na redação indecente das assim chamadas cláusulas educacionais da 

legislação fabril, na falta de maquinaria administrativa, que torna esse ensino 

compulsório novamente em grande parte ilusório, na oposição dos 

fabricantes até mesmo contra essa lei do ensino e em artimanhas práticas e 

trapaças para deixarem de cumpri-la. (MARX, 1996b, p. 33) 

 

Com relação à conceituação da qualificação, Kaplinksy (1985) diferencia o que na 

literatura são os termos chamados skill e knowledge. Este último está muito mais ligado à 

Ciência & Tecnologia, uma vez que inclui a compreensão de informações transmitidas de 

maneira abstrata aos indivíduos, o que torna o conceito de knowlegde algo menos 

individualizado. Já skill é ligada a um processo mais operacional, que envolve o 

conhecimento abstrato, mas também aptidão e até mesmo experiência – assim sendo, trata-se 

de um processo mais individualizado. Nesse sentido, Braverman (1987) discorre sobre a 
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diferença entre o que seria qualificação para os capitalistas e para os trabalhadores. Na visão 

dos empregadores, a qualificação envolve aptidão e eficiência para operar o capital físico e, 

para os trabalhadores, a qualificação estaria relacionada ao conhecimento do processo de 

produção na sua totalidade.  

Haddad (1997), a partir das interpretações de Ruy Fausto sobre Marx, faz uma 

discussão acerca do papel da qualificação dos trabalhadores na estrutura de classes, que 

mostra uma teorização diferente da de Braverman. Para ele, a maioria das teses sobre classes 

sociais defendidas por sociólogos fundamenta-se a partir da reprodução da sociedade do ponto 

de vista material – pelo processo de trabalho. O autor esclarece que, para ele, assim como para 

Marx, “classe social” é um termo primeiramente pertencente à classe explorável da economia 

política, pois Marx considerava relevante apenas os três grandes grupos de classe 

(trabalhadores, capitalistas e proprietários de terra) que estavam ligados à produção material. 

Haddad parte para a exposição e discussão de duas questões levantadas por Ruy Fausto e uma 

por ele mesmo, a fim de explorar as tendências do sistema capitalista com relação à estrutura 

de classes:  

 
A primeira questão remete ao problema de saber até que limite um 

trabalhador qualificado pertence à classe dos trabalhadores assalariados. A 

segunda questão consiste em saber se este conceito de trabalhadores 

assalariados compreende tanto trabalhadores improdutivos, interiores e 

exteriores à produção, quanto os trabalhadores produtivos. A terceira questão 

consiste em pesquisar até que ponto o proletário despossuído dos meios de 

produção, do ponto de vista da sua atividade ou inatividade, ou seja, do seu 

emprego ou desemprego, mantém sua condição de trabalhador. (HADDAD, 

1997, p. 99) 

 

Antunes (2012) diz que, na acumulação flexível, o tempo – variável exposta por 

Marx como sendo chave da sociedade – mudou. A noção de tempo é outra e, com isso, a 

educação para essa fase do sistema capitalista também é outra, já que ela deve acompanhar a 

produção – que também mudou. A proposta do capital é de uma educação flexível tal qual o 

modo de produção. Para ele, a educação também é liofilizada, assim como sua denominação 

do modo de produção. 

Mészáros (2005) identifica que a reformulação de um ideal educacional, dadas as 

condições das forças hegemônicas em vigor do sistema, se mostra improvável. O mesmo é 

identificado para a lógica entre capital e trabalho: é feita uma crítica à formulação a partir do 

ponto de vista do capital, que prega reformas educacionais a fim de “remediar os piores 
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efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida sem, contudo, eliminar os seus 

fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados” (MÉSZÁROS, 2005, p. 26). 

Dessa forma, para ele, reformas de qualquer tipo propostas dentro da lógica do capital 

fracassam, pois as determinações fundamentais do sistema são irreformáveis. Deve haver, 

portanto, um rompimento com a lógica do capital para que seja criada uma alternativa 

educacional significativamente diferente, pois, atualmente, a educação, além de fornecer 

conhecimentos, legitima os interesses dominantes através da dominação estrutural que forma 

uma subordinação hierárquica imposta. O autor questiona se a educação é mesmo necessária 

para a busca da emancipação humana ou se apenas está em função da perpetuação da ordem 

social alienante do capital. 

 

2.2 A qualificação profissional de acordo com a teoria neoclássica 

 

2.2.1 A teoria do valor-utilidade e o mercado de trabalho 

 

 Destoando da teoria do valor-trabalho desenvolvida por Marx, os neoclássicos 

surgiram a partir de outro pilar teórico: a teoria utilitarista, que teve entre seus precursores 

Bentham21, Say22 e Senior23. Trata-se de uma doutrina ética e filosófica que fundamenta o 

desenvolvimento da teoria do valor-utilidade formada pela corrente neoclássica. Conforme 

Screpanti e Zamagni (1997), Jevons24, Menger25 e Walras26 marcaram o início da revolução 

marginalista, quando complementaram a teoria utilitarista – e, de certo modo, modificaram-na 

–, introduzindo os conceitos de utilidade marginal e de cálculo racional de maximização de 

utilidade.  Este é um princípio-chave para a compreensão econômica dessa corrente teórica. 

 Segundo Jevons (1996, p. 69), “o prazer e o sofrimento são indiscutivelmente o objeto 

último do cálculo da Economia”. Assim, o grande problema da economia é satisfazer as 

necessidades com o mínimo de esforço: a maximização do prazer. Para um indivíduo, a 

utilidade de uma mercadoria varia conforme a quantidade que ele adquire; a utilidade 

                                            
21 Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo inglês utilitarista. 
22 Jean-Baptiste Say (1767-1832), economista francês, criador da Lei de Say. 
23 Nassau William Senior (1790-1864), economista inglês. 
24 Stanley Jevons (1835-1882), economista inglês. 
25 Carl Menger (1840-1921), economista austríaco. 
26 Léon Walras (1834-1910), economista e matemática francês, criador da Teoria do Equilíbrio Geral. 
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decresce conforme aumenta a quantidade do bem e vice-versa – cada acréscimo do produto é 

menos necessário, menos útil, que o anterior. Ademais, o autor desconstrói a importância do 

uso do termo do valor de troca, afirmando que uma coisa não pode ter valor nela mesma, não 

existindo um valor intrínseco. Ou seja, o valor deve expressar uma relação. Assim, ele é 

determinado no mercado, no ato da troca, quando o grau de utilidade da mercadoria se 

equivale ao de outra que será trocada por ela (JEVONS, 1996). 

 Com relação ao trabalho, a teoria neoclássica baseia-se fundamentalmente na 

quantidade de sofrimento que se vincula a ele. Tanto Jevons (1996) quanto Marshall (1996) 

afirmam que o trabalho de produzir uma mercadoria representa uma desutilidade marginal 

que deve se igualar à utilidade marginal da mercadoria a ser trocada pela que foi produzida. 

Apesar dessa concordância teórica, vale frisar que, para Jevons e autores semelhantes, a 

produção de mercadorias e a consequente troca de utilidades e desutilidades são feitas por 

todos os indivíduos sem distinção. Já a partir de Marshall, são desenvolvidas as teorias da 

firma e do consumidor, que separam os produtores dos consumidores. Para Marshall (1996), a 

contribuição do trabalhador na firma é refletida em seu salário – o trabalhador ganha seu 

produto marginal, que trocará por mercadorias. Dessa maneira, mesmo com essa 

diferenciação entre consumidor e produtor, a teoria formulada por Marshall vai ao encontro 

dos autores fundadores da revolução marginalista. 

Para os neoclássicos, em resumo, conforme Ehrenberg e Smith (2000), o mercado de 

trabalho é o campo de transações de trabalho, onde se efetiva a compra e a venda do mesmo, 

como qualquer outro mercado – é um mercado de oferta e demanda de mão de obra27, no qual 

os trabalhadores e empregadores se encontram. Denomina-se mão de obra todas as pessoas 

maiores de 16 anos que estão empregadas ou desempregadas, mas buscando emprego ou à 

espera de serem chamadas. 

Com relação à demanda por mão de obra, mais detalhadamente, o trabalho é um fator 

combinado com o capital pelas empresas a fim de produzir bens e serviços a serem vendidos. 

A demanda por trabalhador pode depender da quantidade de mão de obra disponível e 

decresce conforme aumenta a taxa salarial, mas pode se elevar caso, por exemplo, haja um 

aumento da demanda de produtos (EHRENBERG e SMITH, 2000). Ademais, conforme os 

autores, essa demanda advém da função de produção, simplificada em: 

 

                                            
27 Nesta parte da dissertação, se usa a expressão “mão de obra” porque os autores mencionados o fazem. 
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 𝑄 = 𝑓(𝐿, 𝐾) (1) 

 

Em que Q é a produção, L, a quantia de mão de obra e K, o capital. A função 

demonstra que várias quantidades de mão de obra e capital podem ser combinadas, resultando 

no nível de produção. 

A oferta de mão de obra está ligada à decisão de trabalhar do próprio trabalhador, que 

a toma a partir de uma análise do trade-off trabalho versus lazer. A análise é feita tal como 

para qualquer produto: pelo custo de oportunidade, disponibilidade financeira do trabalhador 

ou da família e o conjunto de preferências. A oferta de mão de obra considera então o lado do 

“vendedor” da força de trabalho. E ela se ajusta da seguinte maneira: ceteris paribus, o nível 

de salários é, em geral, o que determina o tipo de mão de obra (áreas profissionais) mais 

disponível, salvo situações de preferência por afinidade a outros tipos de profissão. No caso 

de, por exemplo, os trabalhadores, ao ingressarem em sua vida profissional, terem de escolher 

entre serem secretários ou agentes de seguros, alguns terão mais afinidade com a primeira e 

outros com a segunda profissão, e podem escolhê-las independente do salário, mas, na média, 

se os secretários ganharem mais, mais pessoas optarão por ser secretários (EHRENBERG e 

SMITH, 2000). 

 

2.2.2 A teoria do capital humano 

 

No século XX, os teóricos neoclássicos desenvolveram o conceito de capital 

humano. Theodore Schultz é um dos precursores da criação desse conceito seguido por Gary 

Becker e Jacob Mincer. Schultz (1967) diz que o grau de instrução das pessoas e o progresso 

do conhecimento contribuem significativamente para o crescimento econômico, e que essa 

instrução necessita de investimentos, por ser um aspecto artificial, produzido pelos homens. 

Para ele, o progresso econômico envolve variáveis tais como o bem-estar, sendo que um 

conceito de capital centrado apenas em máquinas, equipamentos e patrimônio não dá conta de 

toda a realidade.  

O autor faz uma distinção entre os termos educação e instrução, sendo o primeiro 

mais relacionado com as pertinências das instituições de ensino e com a evolução do 

conhecimento, e o segundo representando mais especificamente o conjunto de aprendizado do 

indivíduo. Além disso, a instrução (por meio das habilidades adquiridas) eleva a renda futura 
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das pessoas, por isso, deve ser considerada como um tipo de investimento. Assim, a elevação 

da instrução da força de trabalho significa aumento de investimento e, portanto, fator de 

crescimento. E, conforme consagrado pela teoria do capital humano, cada ano de estudo 

representa um acréscimo na renda. Schultz defende que, após a década de 1930, o capital 

humano contribuiu mais para o crescimento econômico em detrimento do capital imobilizado. 

Os neoclássicos desenvolveram uma teoria do crescimento econômico – o modelo de 

Solow28 – que parte dos seguintes pressupostos iniciais: ausência de comércio internacional; 

produção homogênea; tecnologia exógena e concorrência perfeita. A partir da racionalidade 

dos agentes, o modelo de crescimento é formalizado em uma função Cobb-Douglas, que tem 

o produto como variável dependente e o capital e o trabalho como variáveis independentes. A 

partir do modelo, Solow afirma que a variação do capital por trabalhador é determinada 

positivamente pelo investimento por trabalhador e negativamente pela depreciação por 

trabalhador e pelo crescimento populacional (JONES, 2000). Depois das formalizações 

iniciais, o capital humano é introduzido por Lucas (1988) e Mankiw, Romer e Weil (1992) no 

modelo de Solow.  

Conforme a contextualização e formalização de Lucas (1988) e a simplificação de 

Jones (2000), a combinação de capital físico e trabalho qualificado podem compor o produto 

da economia, substituindo a variável trabalho em geral: 

 

 𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐻)1−𝛼 (2) 

 

Em que 𝑌 é o produto; 𝐾 é o capital físico; 𝐻 é o trabalho qualificado e 𝐴 é 

tecnologia aumentadora de trabalho, que cresce a uma taxa exógena. A acumulação de capital 

humano é obtida através do investimento em aprendizado. Em complemento, a teoria do 

capital humano afirma que cada ano de estudo do trabalhador garante um aumento percentual 

em sua renda, o que contribuiria imediatamente para o aumento do produto (MINCER, 1975; 

BECKER, 1993; LUCAS, 1988). 

 

2.2.3 Divisão do trabalho e a qualificação de acordo com a teoria neoclássica 

 

                                            
28 Ver Solow (1956). 
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Adam Smith é a principal referência dos economistas neoclássicos no que tange a 

muitas das características da mão de obra. Mas vale lembrar que o autor desenvolveu seus 

escritos na época do modo de organização manufatureiro. Smith (1996) diz que a introdução 

das máquinas e a divisão do trabalho são responsáveis pelo aumento de destreza e habilidade 

adquiridas pelos trabalhadores, uma vez que as tarefas se simplificam e se tornam repetitivas 

para cada empregado – isso aumenta a destreza em detrimento do modo de organização 

anterior, em que os artesãos eram responsáveis por todo o processo de produção. 

Conforme Salm e Fogaça (1998), enquanto Smith tratava da qualificação observando 

processos simples de trabalho, Alfred Marshall situava-se numa época de processo de 

produção mais complexo. Marshall, que foi um economista neoclássico, formulou a teoria da 

firma e do consumidor a partir das ideias oriundas da revolução marginalista, e aborda a 

qualificação de trabalhadores a partir de temas como aprendizagem industrial e divisão do 

trabalho. Marshall (1996), em uma contextualização histórica, diz que, antes da introdução 

das máquinas, as atividades manuais exigiam extenso aprendizado e bastante prática. Para ele, 

com o desenvolvimento da indústria, as habilidades manuais específicas passaram a ser menos 

exigidas, uma vez que tal atividade poderia ser substituída pelo capital físico. Ele observa, 

então, que a partir daí se passou a valorizar a eficiência dos trabalhadores por meio de sua 

maior destreza e energia no ambiente de trabalho, que não tem exatamente a ver com 

ocupação específica. Disso decorre o termo “habilidade geral”, que compreende a habilidade 

requerida por qualquer setor industrial, um nível de conhecimento geral e mínimo – que 

advém do berço familiar e da educação obrigatória; e o termo “habilidade especializada”, para 

o que ainda se exige destreza manual e conhecimentos específicos das áreas.  

Assim, conforme o mesmo autor – lembrando que ele escreve no início do século 

XX, quando começavam a ser introduzidos os modos de organização taylorista e fordista –, a 

instrução técnica pode ser um bom contribuinte para o trabalhador, apesar de que muitos tipos 

de atividades podiam ser desenvolvidas por operários com ou sem instrução, produzindo o 

mesmo efeito; ainda que com a ressalva de que uma boa educação poderia fornecer benefícios 

indiretos ao trabalhador, já que pode estimular a atividade mental e até mesmo torná-lo digno 

de mais confiança no trabalho.  

E, no tocante à divisão do trabalho organizado pela maquinaria, Marshall fala sobre a 

diminuição do esforço muscular do trabalhador que ela proporciona, sobre a maior precisão 

na confecção de produtos em detrimento dos feitos manualmente. Ainda de acordo com o 

autor, com o gradual invento de novas máquinas, que cada vez imbuem mais funcionalidades, 
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o trabalho humano tende a se simplificar. Nesse sentido, Salm e Fogaça (1998) ressaltam que 

Marshall não considera o processo de simplificação do trabalho como algo negativo. 

Já Becker (1993) reconhece a contribuição de Adam Smith, em A Riqueza das 

Nações, por sua apresentação de uma teoria da divisão do trabalho, mas dele discorda porque 

não acredita que a divisão do trabalho seja limitada pelo tamanho do mercado, mas por outros 

fatores, tais como os custos de organizar os trabalhadores especializados para que se tornem 

produtivos. A divisão do trabalho a partir de uma gama de conhecimentos disponíveis pode 

ser uma promotora de progresso econômico, desde que haja crescimento tanto do capital 

humano como das tecnologias (BECKER, 1993). 

Assumindo seguir Adam Smith, Becker (1993) diz que a combinação de tarefas e 

processos é que é responsável pela produção da maioria dos bens comuns. Admite que todos 

os trabalhadores são idênticos inicialmente, e que a especialização é que fornece vantagens 

comparativas entre suas atividades. Para ele, trabalhadores especializados em determinadas 

tarefas, combinados com outros especializados em outras tarefas complementares, apresentam 

resultados mais produtivos, pois os especializados concentrados em apenas algumas 

atividades obtêm retornos crescentes. 

A teoria do capital humano chegou a ser alvo de críticas de vários autores, sendo 

muitas delas feitas a partir da leitura do processo de trabalho com base em categorias 

marxistas. Uma relevante crítica foi feita, na década de 1970, por Bowles e Gintis (1975). Os 

autores reconhecem que a teoria do capital humano contribuiu positivamente, pois rejeitou a 

simplificação que se fazia anteriormente, tratando o trabalho como homogêneo, e identificou 

fatores como escolaridade como influentes no mundo do trabalho. Porém, ao mesmo tempo, 

esses autores lembram que as características sociológicas do trabalho são abstraídas, 

principalmente a noção de classe, o que faz com que os teóricos do capital humano tratem dos 

trabalhadores e dos capitalistas de forma igual – estes enquanto investem em bens de capital 

físico, aqueles quando investem em educação como seu bem de capital. Em suma, a crítica 

central de Bowles e Gintis (1975) é a desconsideração da reprodução social, principalmente 

pelo fato de que a teoria virou um indutor de política pública de emprego e de educação. 

Alguns autores como Manfredi (1998), Hirata (2001) e Deluiz (2015) falam sobre a 

atualização que ocorreu com a teoria do capital humano aplicada ao novo contexto de 

organização da produção capitalista a partir da microeletrônica. É o modelo de competências, 

como apontam as autoras, ou o “modelo de relevância de competências” e a “gestão de 

competências”, como descreve Fonseca (2005). 
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Este autor demonstra o novo enfoque organizacional baseado na teoria do capital 

humano e adaptado a partir dela. Tal modelo baseia-se, resumidamente, numa combinação 

entre os fatores conhecimento, habilidade e atitude, além do próprio desempenho dos 

trabalhadores, que passam a ser denominados de colaboradores da empresa. Nesse sentido, a 

qualificação ganha uma conotação, a partir dessa visão teórica, associada àquele com maior 

capacidade de coordenação e liderança (FONSECA, 2005). 

Deluiz (2015) diz que a flexibilidade, a transferibilidade, a polivalência e a 

empregabilidade são fatores estruturantes do novo modelo. Conforme a autora, “o ‘capital 

humano’ das empresas precisa ser constantemente mobilizado e atualizado para garantir o 

diferencial ou a ‘vantagem competitiva’, necessária à desenfreada concorrência na economia 

internacionalizada” (DELUIZ, 2015, s/p). Ademais, a exigência é de que os funcionários 

sejam polivalentes e estejam sempre atualizando seus conhecimentos, o que pode garantir, na 

visão neoclássica, sua empregabilidade. 

O grande diferencial desse novo modo de gestão do trabalho é justamente que a 

qualificação ocorre não apenas pela obtenção de habilidades oriundas da educação formal e de 

cursos de profissionalização, mas principalmente pela capacidade do trabalhador de 

administrar suas competências para resolver problemas no dia a dia do trabalho (DELUIZ, 

2015).  Pode-se notar que se trata de uma atualização da teoria do capital humano à medida 

que as noções de qualificação ainda se apoiam na escolaridade e habilidades técnicas; apenas 

se complementam com a exigência de mais quesitos de ordem bem menos técnica. 

 

2.2.4 Qualificação, treinamento e educação na perspectiva neoclássica 

 

Para alguns autores neoclássicos, a escolaridade é um bom sinalizador de 

habilidades. A escola pode ser considerada uma “fábrica de treinamento”, o que, 

consequentemente, torna seu produto um meio de seleção. Quem frequenta a escola e se 

profissionaliza por meio dela adquire sinalizadores que podem ser indicativos de 

produtividade e da área a enquadrar o trabalhador. Esse recurso minimiza até mesmo os 

custos de contratação (BECKER, 1993; EHRENBERG e SMITH, 2000). Porém, a respeito da 

perspectiva brasileira, Pastore (2013) diz que o mercado de trabalho tem ficado mais exigente, 

que simplesmente o credenciamento dos trabalhadores com seus diplomas não é suficiente 

para atender à demanda dos empresários, que esperam por trabalhadores com bom senso, bom 
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raciocínio lógico e que tenham cuidado e zelo com a maquinaria. Para ele, o nível de emprego 

está muito mais relacionado com os consumidores do que com os próprios gestores ou 

proprietários, por isso, o trabalhador que tiver a competência profissional necessária para 

manter a qualidade dos produtos estará garantindo seu emprego. 

Os chamados talentos naturais dos trabalhadores não são significativos comparados à 

profissionalização, ao treinamento que possam receber num modo de divisão do trabalho 

(SMITH, 1996). Assim, as firmas podem arcar com custos de trabalho que são quase fixos, 

mas isso tem efeitos sobre a demanda por trabalho. São os chamados custos de contratação e 

treinamento, que envolvem todo o processo de divulgação de vaga, de seleção e de adaptação 

dos novos trabalhadores. Os programas de treinamento envolvem atividades que capacitam, 

relacionadas ao emprego, por exemplo, como operar as máquinas, tendo em vista que isso não 

aumenta o nível de habilidade do empregado, mas eleva sua produtividade. Esse tipo de 

atividade incorre em vários custos, inclusive o custo de oportunidade do trabalhador sendo 

treinado, pois produz menos nesse período (EHRENBERG e SMITH, 2000). 

Conforme Becker (1993), quando contratados, os trabalhadores podem receber dois 

tipos de treinamento para adaptação à sua função: um tipo de treinamento geral e/ou um tipo 

de treinamento específico. Na verdade, muitos treinamentos não são nem completamente 

gerais nem completamente específicos, mas são analisados separadamente para objetividade 

de análise. O treinamento geral pode ser reconhecido quando um trabalhador tem 

habilidades29 que podem ser utilizadas em vários empregos. O autor dá o exemplo de um 

mecânico treinado pelo exército que pode, posteriormente, usar essas habilidades adquiridas 

em outras empresas de siderurgia ou aeronáutica. Ou seja, as habilidades, uma vez adquiridas 

em um treinamento geral, aumentam a produtividade marginal dos indivíduos em muitas 

outras empresas. 

Numa perspectiva de produtividade marginal e salários, o treinamento geral, à 

medida que aumenta a produtividade marginal dos funcionários, faz com que os mesmos 

passem a requerer um aumento de salário equivalente a seu nível de produtividade pós-

treinamento. E se a empresa não conceder, numa tentativa de repassar os custos do 

treinamento ao empregado, o trabalhador com as novas habilidades recém-adquiridas pode 

procurar outro emprego similar. Mas se o empregador optar por arcar com os custos para não 

perder o empregado, aumenta o salário conforme a produtividade marginal do mesmo 

(BECKER, 1993). 

                                            
29 Tradução nossa. O autor chama de skills. 
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Já o treinamento específico apenas é capaz de aumentar a produtividade do 

empregado da empresa que está fornecendo o treinamento. Ainda pode-se utilizar o exemplo 

de um profissional militar: treinamentos como os de pilotos de caça e astronautas não são 

úteis em setores econômicos comuns. Assim, empresas que realizam treinamentos específicos 

aumentam a produtividade marginal de seus empregados apenas no local, sendo que a 

produtividade marginal deles ainda será menor se voltarem ao mercado de trabalho ofertando 

mão de obra. Portanto, a empresa pode pagar um salário menor que sua nova produtividade 

marginal, mas um pouco maior que a antiga – para não desestimular o empregado (BECKER, 

1993). 

A partir desse ponto, é importante notar as características semelhantes que Becker 

propõe entre as habilidades dos indivíduos e a tecnologia. As habilidades podem ser obtidas 

por meio de treinamento geral enquanto que a tecnologia se obtém principalmente por 

pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ambos são frutos de investimento – seja por aceitar um 

salário menor que a produtividade marginal no tempo de treinamento, seja por destinação de 

recursos para P&D, e os direitos de propriedade são firmados para incentivar esses 

investimentos. Assim, os dois tipos aqui vistos podem ser considerados direitos de 

propriedade aos portadores, tanto em tecnologia como em habilidades. 

Com relação à importância da educação de modo geral, Marshall (1996) afirma que, 

além de a qualificação contribuir na produção, traz benefícios indiretos ao trabalhador, por 

conta da educação que acompanha as especializações. 

 
No entanto, é em outra direção que precisamos procurar uma parte, talvez 

mesmo a maior, dos benefícios econômicos imediatos que a nação pode 

obter de uma melhoria da educação geral e técnica da massa da população. 

Precisamos olhar não tanto os que figuram nas fileiras das classes 

trabalhadoras, mas aqueles que se elevam, de um nascimento humilde, às 

categorias mais elevadas dos operários especializados, tornando-se 

contramestres e patrões, ampliando os domínios da ciência, e talvez mesmo 

aumentando a riqueza nacional na arte e na literatura. (MARSHALL, 1996, 

p. 267) 

 

Nessa mesma linha, o autor ressalta a importância da valorização da educação 

artística, que desperta talentos e, concomitante, da educação técnica, que é complementar. 

Isso tudo promove até mesmo inovações tecnológicas. Em suma, a educação pode ter efeitos 

diretos na produção, mas também indiretos na vida dos trabalhadores – como a participação 

dos operários nos processos de inovação. 
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Analisando a situação do mercado de trabalho brasileiro, José Pastore30 (2006) 

afirma que, na década de 2000, o país sofreu uma carência de trabalhadores qualificados e 

isso funcionou como um freio no crescimento econômico do país, pois, na conjuntura, o 

capital humano superou o capital físico em contribuição ao produto – mesmo pensamento 

colocado por Schultz (1967). Pastore identifica a falta de trabalho qualificado tanto de 

treinamento breve quanto de longo prazo. Como exemplo do primeiro, cita a falta de 

encanadores, pintores, soldadores, funileiros etc. Frisando que a falta de recursos humanos 

mais qualificados se concentrava nos setores automobilístico, calçadista, de bens de capital, 

entre outros, pois haveria uma deficiência de mecânicos de manutenção, montadores elétricos 

e de máquinas, entre outras ocupações que exigem mais do que breve treinamento. 

Como alternativa para sanar o problema, Pastore aponta a associação entre educação 

básica de qualidade e especialização, com um ensino profissional que inclusive suscite 

competências abrangentes a áreas correlatas. Para isso, ele propõe que as instituições de 

preparo profissional se vinculem às empresas, suprindo assim suas necessidades tecnológicas 

conforme o contexto. Um exemplo de instituição bem-sucedida nesse ramo é o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Para Pastore (2007), as inovações tecnológicas têm evoluído cada vez mais e com 

maior velocidade. A partir da década de 1990, uma nova tecnologia alcançava sua 

obsolescência em poucos meses, chegando a semanas na década seguinte. Ao longo da 

história, por vezes, as inovações ameaçaram o emprego pela ocorrência de desemprego 

tecnológico – que o autor aponta ser a principal causa do desemprego para o paradigma 

marxista. E que, porém, com o passar das décadas, observou-se o contrário, pois as inovações, 

à medida que aumentaram a produtividade do trabalho, aumentaram o lucro, o que fomentou 

o reinvestimento e multiplicou o emprego em vários setores da economia. Ademais, ele 

coloca que o possível desemprego tecnológico foi sanado porque, dado o novo contexto 

tecnológico, os sindicatos passaram a reivindicar menores jornadas de trabalho, mais folgas 

etc. Assim, em vez de uma parte dos trabalhadores ser substituída pelas máquinas, todos 

podem ser empregados trabalhando menos. 

                                            
30 Sociólogo, especialista em mercado de trabalho, principalmente nas áreas de recursos humanos e relações de 

trabalho. Vale destacar que é um defensor da flexibilização das leis trabalhistas, uma vez que entende que o 

formato do mercado de trabalho atual exige a compreensão de uma nova dinâmica, dado inclusive o novo 

contexto tecnológico, mais flexível. 
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De modo geral, para o autor, a relação entre o trabalhador e as novas tecnologias, 

mais especificamente entre o emprego e a tecnologia, é uma caixa-preta, pois guarda grandes 

complexidades. E, com relação à operação da maquinaria, acrescenta: 

 
As máquinas têm se tornado muito baratas e inteligentes. Para acompanhar a 

sua evolução e tirar o máximo rendimento das novas tecnologias, não basta 

ser adestrado. É preciso ser educado. A educação de boa qualidade passou a 

ser uma condição básica para se ajustar os trabalhadores aos novos 

ambientes de trabalho e às novas tecnologias. (PASTORE, 2007, p. 62) 

 

O autor concorda com autores que demonstram que as tecnologias exigem 

trabalhadores mais qualificados. Dessa forma, ele justifica que muitos trabalhadores acabam 

necessitando de um retreinamento, porém, com a elevada rotatividade do mercado, aqueles 

menos qualificados acabam sendo substituídos por outros (usado o nível educacional como 

sinalizador), e os demitidos acabam se tornando inúteis. 

Langoni (1973), a partir de testes empíricos, relacionou a concentração de renda a 

variáveis como nível de educação, idade, sexo, região, conforme o setor de atividade, sendo a 

educação a variável de maior grau de explicação para a concentração. Ou seja, para ele, um 

maior número de graduados ajuda a aumentar a distribuição de renda. O autor também prevê 

que no mercado de trabalho existem forças que acabam por nivelar divergências salariais de 

qualificações de mão de obra, o que vai totalmente ao encontro da compreensão neoclássica 

do mercado de trabalho.  

O autor também comenta a possibilidade de que a menor desigualdade pode 

aumentar o grau de desenvolvimento do país. Em complemento, defende que um crescimento 

econômico acelerado é resultado de um aumento na demanda por mão de obra qualificada. 

Dessa maneira, Langoni infere que uma maior atenção à política educacional pode ser um 

grande atributo para o crescimento dos países e na melhora da distribuição de renda dos 

mesmos. Bowles e Gintis (1975) também alertaram para as tentativas oriundas da teoria do 

capital humano de relacionar escolaridade com distribuição de renda sem considerar os 

aspectos da reprodução social – fato que, segundo os autores, pode legitimar uma política 

educacional que sustente como consequência a desigualdade econômica e social. 
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2.3 Considerações sobre as teorias da qualificação dos trabalhadores 

 

O debate acerca da conceituação da qualificação do trabalhador contempla muitas 

interpretações e controvérsias. Neste capítulo, o objetivo foi apresentar as devidas 

perspectivas para que se tivesse um panorama do estado da arte nessa questão. Uma das ideias 

que permeia toda a abordagem do tema da qualificação dos trabalhadores é tentar entender o 

que, de fato, significa um trabalhador qualificado – se é aquele que domina o conhecimento 

de todo o processo de produção; se é aquele que sabe operar a máquina a partir de uma 

divisão de tarefas simples; ou se é aquele que opera a máquina a partir de conhecimento 

científico; ou, ainda, se essas características são adaptáveis a cada inovação tecnológica. 

Como visto, essas são, na verdade, as perguntas que se fazem os autores marxistas ao 

abordarem o tema da qualificação do trabalhador. 

 Os fenômenos da subsunção formal e da subsunção real do trabalho ao capital são 

expressão do grau de adequação do processo de trabalho (e, por decorrência, da força de 

trabalho) ao processo de valorização do capital. E é a partir da subsunção real que o processo 

de trabalho tem sua escala aumentada por uma organização de uma produção comandada pela 

maquinaria. Isso pode ser entendido a partir da teorização de Braverman (1987), que defende 

que há uma tendência de desqualificação do trabalhador, por conta da crescente divisão do 

trabalho propiciada pelo progresso técnico incorporado na produção. A partir desse momento, 

iniciado com o advento da Grande Indústria, a busca pela valorização se realiza mediante o 

ininterrupto aumento da mais-valia relativa gerada pela especialização e parcialização das 

tarefas, cada vez mais associadas às tecnologias. 

Por outro lado, autores como Moraes Neto dizem que a tendência com a evolução da 

microeletrônica é de que a especialização do trabalho no sentido de obtenção de skills se 

altere, e que os trabalhadores obtenham knowledge para operar as tecnologias na produção – 

nas nomenclaturas de Kaplinsky (1985). Pode-se inferir que Moraes Neto acredita que a 

subsunção real do trabalho ao capital não seria tão intensa quanto no modo de organização 

taylorista/fordista. Ainda mais, outro escopo de autores, como Haddad (1997) e Gorz (1987; 

2005), acreditam que uma parcela dos trabalhadores qualificados pode constituir uma não 

classe de trabalhadores, discordando de Braverman. Esses autores parecem ter uma visão 

otimista das novas tecnologias e da relação delas com o meio de trabalho. 
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Ainda há a análise de S. Silva (2005), que destoa da de muitos marxistas quando não 

atribui o conceito de trabalho qualificado ao trabalho complexo, indo ao encontro das ideias 

expostas por Manfredi (1998) e outros teóricos da área da Educação. O que os teóricos da 

educação geralmente concordam é sobre a conceituação de qualificação como relação social, 

que reserva suas especificidades a cada remanejo tecnológico. 

Os teóricos neoclássicos não compreendem o âmbito da exploração do trabalho como 

forma de valorização do capital, por isso, sua exposição é analítica, sendo representada a 

interação entre a qualificação dos trabalhadores com o capital físico por modelos 

matemáticos, como a função de Solow, sofisticada com o capital humano. Dessa forma, para 

os neoclássicos, a qualificação obtida pelo investimento em capital humano pode ser 

adquirida de várias maneiras, até mesmo pelo treinamento fornecido pelas empresas (nesse 

caso, são elas que arcam com tais custos). O importante é que essas habilidades interagem 

com o capital físico e potencializam o nível de produção. Com isso, a produtividade do 

trabalhador depende bastante de seu nível de qualificação, e a especialização e divisão de 

tarefas na operação das máquinas são mais um fator que contribuiu para o aumento da 

produtividade. Ademais, para essa corrente, aumentos dos níveis educacionais auxiliam na 

distribuição de renda, o que pode servir como impulso para a política educacional de 

qualificação profissional. 

As visões dos neoclássicos no que diz respeito à qualificação dos trabalhadores 

acabam sendo complementares entre os autores da corrente. Inicialmente, Marshall faz uma 

abordagem introdutória com relação à divisão do trabalho e especialização. Mais tarde, a 

teoria neoclássica vai se sofisticando e, através da teorização do capital humano e dos 

modelos de crescimento, fica mais clara a interação entre o capital físico e o capital humano. 

Os autores que difundiram a teoria concordam que a especialização é um contribuinte para 

que esta relação seja bem-sucedida, o que a tornava um indicativo de qualificação. Porém, 

depois de desenvolvido o modelo de competências, a teoria mais ortodoxa passou a considerar 

que as novas tecnologias exigem um trabalhador multitarefa e mais proativo. No modelo de 

competências, são os trabalhadores que passam a gerir suas competências e que devem fazer 

isso a partir da atribuição de características subjetivas, como a pró-atividade, capacidade de 

trabalhar em equipe e de gerenciar. 

Observando a separação entre a ciência e o trabalhador, que ocorre desde o início do 

capitalismo, podemos tirar algumas conclusões diante das teorias apresentadas. A evidência 

dessa separação nos leva a questionar as afirmações de Pastore (2006) e Schultz (1967) de que 
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o capital humano superou o capital imobilizado desde o século passado. Essa afirmação não 

leva em conta alguns elementos da classe trabalhadora e pode nos dar uma visão equivocada 

sobre a qualificação dos trabalhadores, justamente porque se abstrai que o progresso técnico e, 

portanto, a produção de conhecimento, é propriedade do capital, estando dela excluídos os 

trabalhadores há muito tempo. Portanto, dizer que a exigência de qualificação aumentou com 

base somente nesse argumento é ilusório. 

 Também se entende que, atualmente, os custos de treinamento apontados por Becker 

(1993) são, na verdade, em sua maioria, transferidos aos trabalhadores, que, além disso, 

devem gerir suas competências. É o que confirma a técnica do DIEESE da Coordenação de 

Educação, Maria Valéria Monteiro Leite (informação verbal)31. Ela diz que o empresário, 

quando realmente precisa, qualifica seu trabalhador, mas que atualmente isso está sendo 

diretamente transferido ao empregado. Os empregadores exigem um trabalhador já com 

qualificação técnica e também com as tais características “subjetivas” da organização flexível. 

No próximo capítulo, é apresentado, a partir de estudos de alguns autores e de 

entrevistas realizadas junto a técnicos do DIEESE e outros profissionais da área de recursos 

humanos, como os trabalhadores vêm a realidade da relação da qualificação profissional com 

as novas tecnologias, como a questão do treinamento é tratada e quais as exigências das 

empresas hoje em dia – no Brasil após a reestruturação produtiva. 

 

  

                                            
31 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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CAPÍTULO 3: PERSPECTIVAS DA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR NA 

PRÁTICA 

 

Segundo alguns autores, a reestruturação produtiva no Brasil teria se iniciado no fim 

da década de 1970 e início dos anos 1980, a partir da aplicação dos Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQs), sistema que prometia teor mais democrático na gestão da força de 

trabalho. Esse encontrou resistência pelos sindicatos mais organizados por conta da promessa 

não cumprida. Depois disso, no fim da década de 1980 e início da de 1990, na tentativa de 

superar a recessão ocorrida na década, a indústria, principalmente a automobilística, iniciou 

um processo de modernização de equipamentos. Esses requeriam as novas formas de 

organização do trabalho – as ideias toytotistas, como visto anteriormente nesta pesquisa – 

muito embora ainda houvesse grande defasagem tecnológica em relação aos países centrais e 

países dos Tigres Asiáticos e ao México, por exemplo (LEITE, 2003 apud MEDEIROS, 

2009). 

Em Leite (1994), vemos que as competências são, atualmente, entendidas pelos 

empresários como sinalizadores de conhecimentos e habilidades e principalmente pela 

versatilidade e iniciativa dos trabalhadores, fato que ocorreu a partir da década de 1990, após 

a reestruturação produtiva no Brasil. Mesma época em que, conforme Wilson Amorim 

(informação verbal)32, foi difundida a noção de empregabilidade. Segundo Kober (2004), tal 

noção é um fator que colabora muito para a concepção da relação direta entre educação e 

emprego. Pois, nesse caso, a ideia seria que o trabalhador se torna mais empregável conforme 

seu nível educacional, por exemplo. Dessa forma, seria transferida para ele a responsabilidade 

por permanecer empregado ou ser contratado a partir de sua qualificação (KOBER, 2004). 

As ideias que vinculam educação com emprego e desenvolvimento ganharam grande 

força consensual, é o que afirma Kober (2004). Basicamente, a autora descreve as ideias da 

difundida teoria do capital humano, que relaciona a educação com retornos de produtividade. 

Porém, ela alerta que não se deve compreender tal fenômeno como causalidade direta, pois 

existem relações sociais, econômicas e políticas que se escondem por trás de tal relação. Mas 

é uma ideia que foi muito difundida por vários organismos internacionais, como Banco 

Mundial, Fundo Monetário (FMI) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

                                            
32 Entrevista concedida por Amorim, W. A. C. Entrevista II. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista, na íntegra, encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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Ciência e a Cultura (UNESCO), bem como órgãos patronais, principalmente para países 

periféricos, como o Brasil. 

Neste capítulo, procuramos identificar quais as exigências de qualificação 

profissional a partir da reestruturação produtiva no Brasil, por quais relações de trabalho essas 

exigências são permeadas e como os trabalhadores encaram essa realidade e, principalmente, 

como se consideram qualificados atualmente. Na primeira seção, são apresentadas as 

exigências de qualificação a partir de um exemplo da indústria paulista da década de 1990 e 

por meio de dados mais recentes disponibilizados em estudos do DIEESE. Na segunda seção, 

serão apresentados estudos de caso de alguns autores que buscaram identificar o que as 

empresas requeriam dos trabalhadores e as noções de qualificação que os próprios 

trabalhadores têm tido nos últimos trinta anos, após a reestruturação produtiva. Os detalhes 

das empresas e/ou setores, do perfil dos trabalhadores e de suas atividades são aqui 

apresentados conforme o grau de profundidade explorado por cada autor. A seguir, na terceira 

seção, são expostos os resultados das entrevistas realizadas com quatro profissionais das áreas 

de economia do trabalho, tais como funcionários do DIEESE e atuantes na área de recursos 

humanos. Por último, são feitas algumas considerações relacionando às informações 

apresentadas ao longo do capítulo. 

 

3.1 As exigências de qualificação por parte das empresas 

 

Marques e Bernardes (2000) organizam um estudo com o intuito de verificar que 

requisitos são exigidos do trabalhador da produção da indústria paulista, como tais requisitos 

se modificam e que tipo de treinamento as empresas realizam. Para tal, utilizam a Pesquisa da 

Atividade Econômica Paulista (PAEP), da Fundação SEADE, do ano de 1996. A pesquisa não 

abrange os cargos de chefia e supervisão da indústria paulista, tampouco atividades que não 

têm estrita relação com a produção. 

Para fins de análise, os autores evidenciaram separadamente as unidades locais 

inovadoras e não inovadoras (considerando inovadoras aquelas que, de acordo com a PAEP, 

tenham introduzido ou aperfeiçoado produtos e processos com tecnologias mais recentes) das 

empresas usuárias e não usuárias de computadores. Quanto às unidades locais inovadoras ou 

não de até 499 empregados, elas são similares na ordem de prioridade das primeiras 

exigências: capacidade de trabalho em grupo; responsabilidade e iniciativa; experiência 
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profissional; ensino fundamental completo33. A seguir, as unidades de 1 a 99 empregados 

consideram mais importante a capacidade de liderança e depois os cursos profissionais e 

técnicos, ao contrário das unidades de 100 a 499 empregados. Para as unidades com 500 

empregados ou mais, as exigências são mais diversas entre as inovadoras e não inovadoras. 

Os dois primeiros requisitos de maior peso das duas são: capacidade de trabalho em grupo e 

responsabilidade e iniciativa. Depois disso, as inovadoras preferem trabalhadores com 

experiência profissional; ensino fundamental completo; cursos profissionais e técnicos; e 

capacidade de liderança em sexto lugar. Já as não inovadoras, em terceiro lugar preferem 

ensino fundamental completo; depois, experiência profissional; capacidade de liderança; e 

cursos profissionais e técnicos.  

De acordo com os autores, os quatro requisitos mais importantes para as unidades 

locais inovadoras ou não de até 499 geralmente se repetem nas outras modalidades estudadas. 

Nas empresas usuárias e não usuárias de computadores, o porte e o uso do equipamento 

independem das quatro principais exigências de qualificação dos funcionários. Os autores 

ainda detalham os requisitos mais importantes de empresas usuárias e não usuárias de troca de 

informações de dados interna, usuárias e não usuárias de técnicas de controle de qualidade e 

produtividade e unidades locais usuárias e não usuárias de equipamentos de automação de 

processo. Destaca-se que as usuárias destes equipamentos dão mais importância ao ensino 

médio em detrimento da capacidade de liderança. 

Com relação aos treinamentos fornecidos pelas empresas da indústria paulista, a 

grande maioria das que concedem treinamento é usuária de computadores ou possui alguma 

técnica de qualidade e produtividade. As unidades locais inovadoras e não inovadoras que o 

fazem de até 499 empregados têm cursos semelhantes, como controle de qualidade, cursos 

técnicos e outros – a mesma prioridade se repete para vários tipos de empresas estudadas, 

usuárias ou não de computadores etc. Já nas unidades acima de 500 empregados, as 

inovadoras, além das duas modalidades citadas, dão prioridade para cursos de 

aperfeiçoamento interpessoais ou comportamentais, em detrimento de cursos de informática 

das unidades não inovadoras (MARQUES e BERNARDES, 2000). 

Nota-se que a indústria paulista da época estudada preferia trabalhadores com 

experiência prévia, com destaque para micro e pequenas empresas não usuárias de troca 

eletrônica de dados interna, micro e pequenas e médias unidades locais não usuárias de 

automação de manufatura, médias unidades locais não usuárias de automação de processo, o 

                                            
33 Na época do estudo, o ensino fundamental era denominado 1º grau, e o ensino médio, 2º grau. 
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que fez os autores concluírem que poderia ser um indicativo de que tais empresas tentavam 

compensar perdas ocasionadas pela falta de tecnologia por meio da experiência dos 

trabalhadores. Sobre a escolaridade, notaram que a exigência de ensino fundamental na época 

ficava pelo menos em terceiro lugar, acompanhada de exigência de cursos profissionais e 

técnicos, atrás de requisitos como capacidade de trabalho em grupo. 

De modo geral, Marques e Bernardes (2000) concluíram, com base nas informações 

da PAEP que puderam mensurar, que estava ocorrendo uma mudança na estratégia de 

contratação das empresas da indústria paulista, com aumento da importância de habilidades 

cognitivas e de comportamento em detrimento das manuais – o que os permite inferir que as 

empresas estavam modificando o velho conceito de qualificação. Ou seja, estavam sendo 

requisitadas novas habilidades seguindo exigências de novos padrões de produção e de 

tecnologia, mesmo quando as empresas não eram usuárias de tais tecnologias. Esses novos 

requisitos podiam ser alinhados com a conjuntura concorrencial do mercado de trabalho da 

época, dadas as elevadas taxas de desemprego, o que transferia responsabilidades para o 

trabalhador de conhecimentos de ordens teórica e prática, além de ter de desenvolver novas 

aptidões e habilidades para obter ou se manter no emprego. Habilidades que não 

necessariamente signifiquem que o nível de qualificação do trabalhador tenha sido aumentado 

em detrimento das antigas exigências. 

DIEESE (2011), para fins de análise estatística, utilizou-se de três modalidades para 

avaliar os requisitos de qualificação nos diferentes setores do Brasil, a partir da PED34 

realizada em algumas regiões metropolitanas de 2008, entre os meses de maio e outubro. 

Foram considerados requisito de qualificação: escolaridade; cursos de capacitação 

profissional e experiência profissional, e colhidas amostras das seguintes regiões 

metropolitanas: Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); Região Metropolitana de 

Recife (RMR); Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA); Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP); Região Metropolitana de Salvador (RMS); e Distrito Federal (DF), e também 

os dados foram evidenciados a partir dos setores: indústria, construção civil; comércio; e 

serviços. Foram consideradas respostas apenas de pessoas ocupadas. 

Sobre o quesito da escolaridade, a maioria dos trabalhadores de todas as regiões 

declarou que teve essa exigência para ingressar no trabalho, sendo a RMPA a de maior 

proporção de exigência, com 65,5% e a RMSP a região que menos solicitou algum grau de 

                                            
34 Pesquisa realizada pelo DIEESE e pela Fundação SEADE, de caráter amostral, abrangendo seis regiões 

metropolitanas e o Distrito Federal, por meio de levantamento domiciliar. 
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escolaridade de seus trabalhadores, com 50,8% de respostas positivas. Juntando todas as 

regiões, o nível de escolaridade mais exigido foi o de ensino médio completo ou superior 

incompleto e depois o de ensino fundamental completo ou médio incompleto. O ensino 

superior foi o requisito menos exigido em todas as regiões. Com relação aos setores, a maioria 

dos ocupados da indústria passou por alguma exigência de escolaridade para obtenção de 

emprego, sendo as mais frequentes o grau de ensino médio ou de superior completo – com 

destaque os ramos de química e plásticos e de metalomecânica. Na construção civil, os níveis 

de escolaridade foram pouco observados na hora da contratação, o comércio seguiu a 

tendência do total de cada região e o setor de serviços foi o que mais exigiu algum nível de 

escolaridade na contratação, porém, por se tratar de um setor heterogêneo, os níveis foram 

bem variados (DIEESE, 2011). 

A experiência profissional foi a segunda exigência que mais abrangeu os ocupados 

das regiões metropolitanas em comparação com os outros dois quesitos. Na RMPA, 40% dos 

trabalhadores precisaram de experiência profissional para serem contratados. O DF 

apresentou a menor exigência desse quesito, com 25,8% dos ocupados afirmando que 

necessitaram de experiência profissional para serem contratados. O tipo de experiência mais 

flexível exigido aconteceu na RMSP, em outras regiões, o tipo exigido era principalmente na 

área da função pretendida. Analisando por setor, a construção civil liderou a exigência no 

quesito em todas as regiões, seguida da indústria, comércio e serviços, respectivamente. Em 

serviços, o ramo que mais requisitou experiência foi o de transportes e oficinas mecânicas na 

maioria das regiões (DIEESE, 2011). 

Segundo a mesma pesquisa, os cursos de capacitação profissional foram raramente 

exigidos em momentos de contratação. A RMS liderou esse quesito com 28% de ocupados 

que responderam que foi exigido deles algum curso de capacitação pela empresa em que 

trabalham, e a RMR teve a menor quantidade de declarantes desse quesito, com apenas 

17,3%. Com relação ao tipo de curso exigido, quando havia, o de informática liderou em 

todas as regiões. Setorialmente, os empregadores dos serviços foram os que mais tiveram a 

preocupação de contratar pessoas com algum tipo de capacitação profissional, seguidos pelos 

empregadores da indústria. 

DIEESE (2011, p. 79) concluiu, portanto, que “O padrão geral de seleção no 

mercado de trabalho, como se observou, valoriza sobremaneira a escolaridade, medianamente 

a experiência profissional e, em menor intensidade, a realização de cursos de capacitação 

profissional”. Vale destacar que, na construção civil, a experiência profissional é mais 
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importante que a escolaridade, o que, segundo o estudo do DIEESE, pode ser indicativo de 

que os empregadores do setor consideram mais importante o “saber fazer pela prática”. Outro 

destaque é para o setor de serviços, que exigiu escolaridade e capacitação profissional em 

proporções maiores que a média dos outros setores e menores que a média da experiência 

profissional. 

Em suma, com relação às exigências do que os empregadores entendem por 

qualificação, vimos, a partir de Marques e Bernardes (2000), que a indústria paulista da 

década de 1990 começava a dar importância para fatores mais subjetivos, como habilidades 

comportamentais, capacidade de trabalhar em grupo e afins. Pelo estudo de DIEESE (2011), 

que expôs dados de 2008 referentes aos vários setores da economia brasileira, vimos que, de 

modo geral, a escolaridade tem sido a principal proxy de qualificação perante os 

empregadores, mas os níveis de exigência não costumam ser tão grandes. Podemos inferir que 

isso vai ao encontro, inclusive, da aparente tendência que a indústria paulista mostrava a partir 

da década de 1990, pois, conforme reitera Maria Valéria Monteiro Leite (informação 

verbal)35, o nível de escolaridade acaba se tornando sinalizador de desenvoltura do 

trabalhador, dadas as preferências por características de habilidades comportamentais 

difundidas a partir da restruturação produtiva. 

 

3.2 A perspectiva dos trabalhadores a partir de estudos de caso 

 

3.2.1 Estudos de caso na indústria metalúrgica por Leite e Shiroma (1995) 

 

Leite e Shiroma (1995) realizaram uma pesquisa no ano de 1993 com o intuito de 

discutir os novos requisitos de qualificação da mão de obra a partir das novas tecnologias que 

estavam sendo introduzidas no Brasil. Para isso, analisaram três empresas do setor 

metalúrgico do estado de São Paulo, sendo a empresa A pertencente ao subsetor mecânico, a 

empresa B, ao da metalurgia e a empresa C, ao subsetor da eletrônica. Os autores enfatizam 

que, embora a literatura internacional estivesse chegando a um consenso sobre uma tendência 

à qualificação com as novas tecnologias, o mercado de trabalho é muito heterogêneo e deveria 

ser analisado levando isso em conta. 

                                            
35 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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A empresa A, da mecânica, se modernizou a partir de 1987 introduzindo o sistema de 

manufatura sincronizada, com a implantação de algumas máquinas microeletrônicas, mas a 

maioria continuava de base eletromecânica, sem grandes alterações na organização do 

trabalho, com uma produção que continuou a ser gerida por princípios fordistas. Eles 

contavam com um setor de treinamento, que foi implantado um ano antes da modernização 

tecnológica, e que fornecia capacitação média de 10 horas por trabalhador. Além disso, a 

empresa também contava com convênio com o SENAI e tinha programa de bolsas de estudos 

que abrangia cursos universitários ou de inglês de 50% de subsídio (LEITE e SHIROMA, 

1995). 

Mas os autores notaram que a empresa dava grande importância ao treinamento 

comportamental. A partir de 1991, foi montado um curso de participação no trabalho, que 

buscava passar um espírito cooperativo aos empregados, inclusive supervisores. Um dos 

objetivos do curso era explicar ao trabalhador a relação de sua atividade com o produto final, 

abrindo espaço para que ele eventualmente sugerisse melhorias – o que dava a ideia da 

cooperação. Os autores observam que esse tipo de curso tinha um caráter muito mais 

ideológico em detrimento de técnico, pois tentava mostrar aos trabalhadores o quanto eles e a 

empresa estariam numa relação de interdependência. Portanto, Leite e Shiroma sugerem a 

dificuldade de considerar que essa modalidade de curso contribua para a qualificação dos 

trabalhadores de fato. Nota-se, então, que o perfil participativo do trabalhador se fazia 

importante, mas os autores colocam que a escolaridade também era um fator de grande 

relevância entre os chefes e supervisores para escolher seus empregados, além de incentivar 

aos que não tinham educação básica a fazerem supletivo, por exemplo. Ademais, os autores 

acentuaram a situação do trabalho feminino na fábrica, pouco qualificado, apesar da 

escolaridade das mulheres ser por vezes maior que a dos homens, além de que elas tinham 

poucas oportunidades de crescimento. 

A empresa B, de metalurgia, era do ramo de embalagens industriais instalada em São 

Bernardo do Campo, e de capital holandês. Quase não havia concorrentes a essa empresa na 

época, o que a ajudou a enfrentar a crise do início dos anos 1960 no Brasil. Mas a 

concorrência mundial fez com que a empresa necessitasse passar por modificações 

tecnológicas para se modernizar, aumentando a produtividade do trabalho ao mesmo tempo 

que diminuísse custos. Assim, ela focou apenas no sistema de fechamento de embalagens e 

vendeu as demais linhas de produção, de maneira a intensificar sua especialização e passou a 

adotar um método organizacional a partir do princípio da participação, também seguindo 
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tendências de diminuição de estoques na produção e a simplificação da estrutura hierárquica 

do trabalho (LEITE e SHIROMA, 1995). 

A implantação da nova estratégia empresarial, com um novo layout da fábrica, 

encontrou barreiras perante o sindicato, na época, contando até mesmo com algumas greves 

por conta da demissão de funcionários, dada a nova organização da produção nos setores de 

ferramentaria e manutenção. Uma nova política de treinamento foi implementada em 1991, 

substituindo aquela em que o treinamento dos operários era de responsabilidade de cada 

gerente ou supervisor. A nova política seguia a adequação de uma norma da Organização 

Internacional para Padronização (ISO), a ISO 900036. Assim, as estratégias eram pertinentes a 

melhorar a comunicação entre os departamentos, conscientizar os operários a respeito de suas 

funções por meio de palestras e explicação de procedimentos com manuais de instrução. Os 

autores acentuam também que o trabalho feminino nessa fábrica é visivelmente mais 

valorizado – elas tinham representação sindical e eram organizadas internamente, o que 

ajudava muito no processo, apesar de existirem alguns setores exclusivamente de trabalho 

masculino e com maior remuneração (LEITE e SHIROMA, 1995).  

Ademais, foi feito um levantamento pela empresa e constatada ausência de formação 

técnica e de interpretação de textos por parte dos funcionários. Assim, foi realizado 

treinamento que suprisse essas necessidades a fim de qualificar os trabalhadores para vários 

postos de trabalho a partir da ideia de trabalho flexível – isso facilitaria a rotação de 

funcionários por função. E a empresa gostaria que os funcionários ajudassem durante toda a 

implantação do novo processo, contribuindo, por exemplo, para a realização de manuais. 

Também foram dados cursos de supletivo aos empregados, para nivelar aqueles que não eram 

plenamente alfabetizados (LEITE e SHIROMA, 1995). 

Com relação às reivindicações dos funcionários, os trabalhadores sentiam falta de 

reciprocidade de informações, ou seja, não sentiram que as reformas foram eficazes em 

aumentar a participação dos empregados democraticamente, principalmente quando as 

informações não divulgadas tratavam de diminuição de custos, o que desarticulava as 

reivindicações dos empregados. Dessa maneira, para eles, uma efetiva democracia nas 

relações de trabalho ocorreria se eles fossem realmente participados das mudanças no layout 

                                            
36 “A ISO 9000 é um sistema elaborado para prover um gerenciamento da qualidade integrado, porém flexível, 

passível de ajuste em todo sistema de gerenciamento da informática e de adequação satisfatória aos sistemas de 

gerenciamento da produção com complexidade variável. A característica mais marcante da ISO 9000 no 

gerenciamento é não apenas fornecer automaticamente controles para assegurar qualidade da produção e 

expedição, mas também reduzir desperdício, tempo de paralisação da máquina e ineficiência da mão-de-obra, 

provocando, por conseguinte, aumento da produtividade” (LEITE e SHIROMA, 1995, p. 102). 



79 
 

da fábrica e da organização da produção. O sindicato achava que esse novo formato que 

exigia um trabalhador polivalente, na verdade, o desqualificava, sendo que as maiores 

alterações se davam no aumento do ritmo do trabalho e na vulnerabilidade quanto à 

manutenção do emprego (LEITE e SHIROMA, 1995). 

A empresa C, do ramo eletrônico, surgiu em 1991, localiza-se na região de Campinas 

e fabrica produtos para setores de telecomunicações, informática, automação industrial e setor 

automotivo. No momento da pesquisa, a empresa já era automatizada, pois suas próprias 

características de produção já a fizeram moderna desde sua criação, utilizando base 

microeletrônica, e contava com 106 funcionários. As linhas de montagem eram bastante 

automatizadas, com exceção do cut-off, que contava com trabalho manual. A empresa focou 

em capacitar seus funcionários adequadamente às máquinas antes de iniciar sua produção, 

mesmo assim, os primeiros lotes de produtos sofreram com alguns defeitos e retrabalho. Na 

tentativa de aperfeiçoar a produção, em 1992, foi elaborado o Manual de Qualidade, seguindo 

orientações dos fabricantes das máquinas e da ISO 9000 (LEITE e SHIROMA, 1995). 

Conforme os autores, de modo geral, a empresa tinha um sistema que combinava o 

tempo de serviço dos funcionários com seu desempenho de modo a traçar uma espécie de 

plano de carreira para os mesmos, com classificações de evolução que iam de A a E. Os 

funcionários aprovavam o método e consideravam o ambiente de trabalho muito bom, tanto 

pelas condições de trabalho quanto pela convivência com os demais. Por outro lado, a 

empresa era quase exclusiva no mercado, o que acabava tornando seus funcionários 

especializados em atividades de pouca utilidade para obtenção de outro emprego por 

experiência, caso ficassem desempregados. 

O treinamento da empresa era realizado pelos setores de Recursos Humanos (RH), 

qualidade e desenvolvimento. Perante o RH, 70% dos trabalhadores da empresa eram 

semiqualificados, já que obtinham pelo menos o ensino fundamental completo e eram aptos a 

realizar trabalhos de montagem, soldagem e testes. No setor de Circuito Impresso e da 

Seringaria, a maioria dos empregados já tinha ensino médio e algum curso técnico e eram 

considerados mais qualificados, operando máquinas mais complexas (robôs). Existiam 

treinamentos internos e externos – havia vários cursos breves de caráter mais técnico, e os 

funcionários mais novos recebiam treinamento on-the-job de 3 a 4 meses. Os trabalhadores 

consideravam que estavam crescendo profissionalmente, inclusive, que participavam do 

compartilhamento de informações. Mesmo assim, existiam indícios de que havia certa divisão 

entre o trabalho intelectual e o trabalho manual na empresa, pois, por exemplo, os cursos de 
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programação não eram oferecidos a operários. Além de que, estes eram facilmente 

substituíveis (LEITE e SHIROMA, 1995). 

Leite e Shiroma (1995) confirmam sua hipótese, a partir dos três estudos de caso, de 

que as empresas têm se modernizado a partir de diferentes estratégias, dados seus diferentes 

setores e práticas de organização do trabalho. Primeiramente, esses estudiosos observam que a 

tendência colocada pelos autores do consenso sobre requalificação do trabalho no pós-

fordismo não se confirma nessas três empresas, mesmo percebendo que existe uma maior 

valorização da qualificação da mão de obra em detrimento de antes. Isso posto, eles observam 

alguns entraves em cada empresa, como a resistência da gerência em integrar processos de 

concepção e execução (em todas as empresas), ou o fato de valorizarem mais a disciplina em 

detrimento do incentivo à criatividade dos trabalhadores (empresas A e C). Na verdade, não 

são todos os tipos de treinamento que podem ser considerados como formas de aumentar a 

qualificação, justamente porque o teor dos cursos pode ser muito mais no sentido da 

orientação comportamental e de disciplinarização dos trabalhadores. 

 

3.2.2 Estudo de caso numa empresa da indústria de papel e celulose por Abreu (1998) 

 

Abreu (1998) realizou um estudo com o intuito de verificar como a reestruturação 

produtiva vinha ocorrendo na indústria de papel e celulose no Brasil. Para isso, a autora 

realizou entrevistas com operadores de painel Sistema Digital de Controle Distribuído 

(SDCD) de uma empresa do ramo, para tentar entender sua visão com relação a mudanças na 

qualificação a partir de modificações na organização do trabalho. Neste setor, os 

trabalhadores monitoram a produção de celulose a partir das etapas de corte de madeira, 

cozimento e branqueamento. A autora não revelou o nome da empresa, mas informou que se 

localizava numa cidade pequena não industrial no interior do estado de São Paulo, que tem 

como atividade predominante a produção de álcool e açúcar. A pesquisa foi realizada em 

1995 e, na época, contava com 1.225 funcionários na planta industrial, 450 na floresta e 800 

empregados da área florestal terceirizados. A escolaridade dos trabalhadores industriais era 

acima da média da época para trabalhadores da indústria manufatureira, contando com 75% 

de possuidores do equivalente ao ensino médio e os outros 25% com o equivalente ao ensino 

fundamental37. 

                                            
37 Na época da pesquisa, o ensino médio era denominado 2º grau e o ensino fundamental era o 1º grau. 
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A autora pressupõe que a classe trabalhadora vinha passando por um processo de 

heterogeneização, fragmentação e complexificação, ideias tiradas a partir de Antunes (1995). 

Dessa maneira, utilizou esse grupo de trabalhadores para realizar a pesquisa, pois optou, 

primeiramente, por um setor com boa economia; depois analisou um grupo forte de fábricas 

no Brasil com tecnologia avançada e adaptada a novas formas de organização do trabalho; 

assim como trabalhadores que possuíam experiência ou bom nível de escolaridade, que 

tiveram treinamento de quase dois anos ao ingressar na empresa e vinham sendo pressionados 

para constantemente se aperfeiçoarem profissionalmente – ou seja, a autora escolheu uma 

parcela da classe trabalhadora que, parafraseando-a, poderia ser considerada qualificada e 

pertencente a um ambiente de reestruturação produtiva. As entrevistas foram realizadas em 

dois momentos, primeiro foram entrevistados 12 operadores entre junho e novembro de 1995 

e depois mais 6 operadores no ano seguinte, entre setembro e outubro. Havia 20 operadores de 

painel na empresa e foi possível entrevistar 18 deles. 

A maioria dos entrevistados tinha entre 25 a 30 anos e a maioria também era casada. 

Atuavam nas áreas de Utilidades (4 deles), Recuperação (5), Linha de fibra (4), Planta 

química (4). E 8 deles já tinham experiência anterior no setor de papel e celulose, 6 não 

tinham experiência em setor algum. Por conta da empresa se localizar em área sem tradição 

industrial, não havia mão de obra considerada qualificada ou experiente no momento de sua 

implantação na região, o que induziu a uma política de treinamento dos trabalhadores para 

instruí-los com conhecimentos específicos do ramo, por meio de aulas práticas e teóricas de 

profissionais da área, que durou quase dois anos. Foram 122 treinados naquela época. Dessa 

maneira, o grupo em treinamento acompanhou todo o processo de construção da fábrica, os 

projetos e as fases da produção (ABREU, 1998). 

Dentre os operadores entrevistados, 9 dos 18 passaram pelo treinamento dado no 

início da empresa, e eles avaliaram o treinamento que tiveram como positivo, enfatizando a 

mescla da teoria com a prática. A autora observou que os promovidos a operadores de painel, 

em maioria, foram aqueles que não tinham experiência antes de ingressar no treinamento da 

empresa, o que a fez concluir que havia uma tradição de desenvolver “filhos da casa”. De 

modo geral, também notou que a empresa adotou uma estratégia bem-sucedida para envolver 

seus funcionários por meio do treinamento inicial. Mas a fábrica também contratou outros 

trabalhadores que não passariam pelo treinamento, trabalhadores com pelo menos o ensino 

médio completo e preferencialmente algum diploma de curso técnico. Abreu considera que 

nessa fábrica, já adepta da reestruturação produtiva, os operadores de painel podem ser 
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considerados qualificados a partir a escolaridade, dos treinamentos profissionais e da própria 

experiência do trabalho. 

Abreu verificou, por meio de sua pesquisa, que os empregadores têm sido 

beneficiados com as mudanças da reestruturação produtiva, pois cada vez necessitam de 

menos empregados e, ao mesmo tempo, intensificam o trabalho. No caso dos operadores de 

painel, os cargos dos mesmos estão em menor quantidade em relação aos operadores de 

sistemas analógicos, além de que os primeiros acumulam mais tarefas. Na contratação, era 

levado mais em conta o nível de escolaridade, não sendo exigida experiência justamente pela 

tradição de treinamento on the job que a empresa oferecia – que os trabalhadores viam como 

benéfico e contribuinte de ampliação de conhecimentos. Os operadores de painel dessa fábrica 

se sentiam mais qualificados que operadores de equipamentos analógicos porque olhavam 

justamente a tendência tecnológica e as possibilidades de oportunidades futuras, achando que 

sua nova atividade teria mais mercado do que a de um operador analógico. Também se 

sentiam mais qualificados porque nessa função podiam desenhar telas, treinar novos 

operadores, sendo cada vez mais livres de seus supervisores, além da versatilidade que a 

experiência de trabalho lhes dava como qualificação, não se tornando obsoletas tão 

brevemente – ou seja, a qualificação lhes era importante pelo seu valor de mercado. 

Os operadores de painel dessa empresa também exercem atividades de operadores de 

área, o que pode ser um indício, para a autora, de diminuição da divisão do trabalho, mas 

esses trabalhadores consideram que a atividade estrita referente ao painel é que é mais 

qualificada e superior à dos operadores de área. Porém, de certo modo, essa alteração na 

divisão do trabalho também pode intensificar o trabalho e diminuir os postos. E, quanto aos 

salários, os trabalhadores admitem que ganham mais do que os operadores analógicos, mas 

sentem que ganham menos do que deveriam. A autora coloca que a empresa remunera os 

trabalhadores conforme suas funções, enquanto eles esperam ganhar o equivalente às 

atividades que desempenham. Vale destacar que a empresa tinha uma política antissindical, 

preferindo negociar com seus funcionários sem intermediações e, de certo modo, retaliando 

aqueles funcionários que se aproximavam do sindicato. Em suma, Abreu aponta que as 

mudanças ocasionadas pela reestruturação produtiva deram benefícios aos trabalhadores, 

proporcionando-lhes um ambiente de trabalho mais confortável e melhor remuneração em 

termos absolutos, mas destaca perdas como menos participação, organização coletiva e apoio 

sindical (ABREU, 1998). 
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3.2.3 Análise das perspectivas dos trabalhadores das indústrias reestruturada e não 

reestruturada de Kober (2002; 2004)  

 

Kober (2002; 2004), tendo em vista a instauração do modo de acumulação flexível 

em que se encontra o processo produtivo, faz um estudo que busca a compreensão da 

estrutura da qualificação profissional a partir do ponto de vista do trabalhador. Em sua 

pesquisa, faz entrevistas com trabalhadores de três setores, uma vez que “a maneira como o 

trabalhador articula sua experiência e constrói a sua visão de mundo depende, no entanto, do 

modo como está inserido na base produtiva e da configuração de base” (KOBER, 2002, p. 1). 

Dessa maneira, a autora estudou dois grupos de trabalhadores: o Grupo I era formado 

por trabalhadores que cursavam o supletivo do ensino fundamental e trabalhavam em 

empresas que não tinham sido sujeitas à reestruturação produtiva vigente; o Grupo II era 

formado por trabalhadores de empresas reestruturadas e estudantes do supletivo do ensino 

médio. Uma conclusão geral da autora obtida pelo estudo e também a partir de outros autores, 

que é importante ser destacada, está em função das particularidades das características da 

qualificação a partir da zona rural e da zona urbana. No meio rural, o trabalhador começa a 

trabalhar desde a infância, de modo que os conhecimentos e técnicas de formação profissional 

são adquiridos durante o próprio trabalho e não na escola. A crença dos pais é de que o 

trabalho ajudará a criança a aprender a lidar com o mundo – a escola é secundária nessas 

funções. Já no meio urbano, a relação entre trabalho e escola é diferente e, até o ensino médio, 

geralmente, acontece em diferentes fases. O trabalho perde o papel de socializador das 

crianças e dá vez à escola, que ganha conotação de meio de ascensão social. Os trabalhadores 

enxergam uma relação linear entre educação e emprego, por isso pleiteiam educação aos 

filhos, mas também entendem a limitação dada por sua posição social. 

Assim, para os dois grupos, a escola – o diploma, a profissão – é vista a partir de um 

caráter credencialista, como um investimento no futuro, para ascensão profissional (Grupo I) 

ou até mesmo uma garantia para não perder o posto de trabalho (Grupo II). No geral, percebe-

se que os trabalhadores relacionam a educação e os salários de forma linear, conforme 

difundido pela teoria do capital humano. Outra conclusão notada pela autora é que os 

trabalhadores organizados a partir da reestruturação produtiva (Grupo II) reconhecem que não 

são exatamente os conhecimentos adquiridos na escola importantes para o dia a dia no 

trabalho, mas sim o desenvolvimento do “modo de ser”. Ou seja, as empresas modernas 
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exigem alta escolaridade por esperar trabalhadores com características subjetivas, não 

exatamente pelas habilidades adquiridas na profissionalização (KOBER, 2002). 

O estudo de Kober (2002; 2004) também verificou que, para os trabalhadores do 

Grupo II se sentirem qualificados, devem se esforçar, desenvolver habilidades de 

relacionamento, serem curiosos e proativos, para que então a empresa reconheça sua 

qualificação pelo registro de sua função, ou seja, na verdade, é o empregador que classifica ou 

não o funcionário como qualificado. A partir daí, o trabalhador pode se apresentar como 

detentor de tal qualificação perante o mercado de trabalho. Em resumo, a qualificação se dá 

pelo esforço do trabalhador e simultâneo reconhecimento do empregador. A carteira de 

trabalho se torna o comprovante de qualificação do trabalhador. Há outro meio de tentar se 

qualificar: a partir da profissionalização por cursos, mas não é garantido que o trabalhador 

imbuído de diploma de tal área será empregado naquela função. Como detalhado em Kober 

(2004), a educação é vista como importante para os trabalhadores como fonte de qualificação, 

mas não é o principal. Ela dá credenciais ao trabalhador, mas é na aprendizagem no ambiente 

de trabalhado que ele se vê se qualificando de fato, para isso, eles devem ter características de 

pró-atividade. A autora nota, portanto, que a qualificação é vista pelos trabalhadores a partir 

de uma perspectiva de qualificação como relação social, pois ela só se efetiva em meio às 

relações sociais – o dia a dia no trabalho. 

 

3.2.4 Estudo de caso numa empresa do setor eletrônico por Moreira (2009) 

 

Moreira (2009) realizou uma pesquisa de caráter qualitativo, por meio de um estudo 

de caso observacional de uma empresa numa faixa de tempo de 10 anos (1999 a 2009). Tal 

empresa deveria ter como característica a produção industrial “[...] que tenha sido objeto de 

programas e projetos de melhoria em processos administrativos e qualificação profissional ou 

que adotasse ambos como prática corrente e se disponibilizasse a receber o pesquisador” 

(MOREIRA, 2009, p. 106-7), para que se cumprisse a finalidade de entender justamente a 

movimentação e a adaptação das pessoas no mundo do trabalho da indústria eletrônica, 

tentando responder se os programas de qualificação profissional dentro de organizações 

poderiam gerar mudanças práticas na atividade dos funcionários no ambiente de trabalho. 

Então, escolheu uma empresa de médio porte do ramo de produtos eletrônicos que se 

localizava no município de Contagem-MG, segunda maior cidade do estado, que detinha 10% 
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da mão de obra da indústria de transformação de Minas Gerais e 27% da região 

metropolitana. A empresa tinha 34 anos quando o estudo foi realizado e contava com 150 

funcionários. Em certo momento, a empresa passou a concentrar sua pesquisa na área de 

tecnologia de microprocessadores, o que, mais tarde, rendeu a produção própria de softwares 

e hardwares. Ela contava com três níveis hierárquicos de gestão e tinha dois sócios-diretores. 

Um deles era responsável pela gestão comercial e administrativa, além de ter funções técnicas 

como definições de configurações de no-breaks fabricados, e outro era encarregado do 

desenvolvimento de softwares, principalmente na área de pesquisa aplicada. A gestão de 

qualidade prestava assessoria direta aos diretores. As outras atividades que envolviam 

processos operacionais e técnicos se organizavam horizontalmente em 8 unidades 

(MOREIRA, 2009). 

Conforme o autor, do total de empregados, 17 eram da área de projetos, 68 da 

produção, 56 da administração. E 41,1% dos empregados tinham formação mínima de nível 

médio. Ainda do total de empregados, 58,6% tinha ensino superior, contando com 17 

engenheiros dentro desse grupo, além de 8 funcionários pós-graduados. No setor de inovação 

da empresa havia 8 engenheiros, 6 mestres e 2 doutores. Havia 1 funcionário responsável pelo 

desenvolvimento de projetos, líder no projeto da fabricação de no-breaks, que respondia como 

referência da empresa na ausência da diretoria. De modo geral, conforme o autor, a produção 

dessa empresa seguia uma organização taylorista na fabricação de transformadores e bobinas. 

Nesse setor não se exigia nível de instrução mínimo, mas pelo que o autor ouviu dos 

entrevistados eram necessários 6 meses de treinamento durante o serviço. Depois havia o 

setor de montagem, em que os trabalhadores podiam identificar problemas nos produtos, que, 

após isso, passavam por uma esteira rolante para montagem simultânea. Seguidos pelo 

laboratório, em que os funcionários testavam produtos de fornecedores externos e faziam 

algumas instalações e testes nos produtos, e o setor de projetos, composto pela pessoa que 

trabalhava com pesquisa e desenvolvimento. 

Em seu estudo, Moreira (2009) entrevistou 14 profissionais, sendo 3 do setor de 

Trafo/bobinagem, 3 do setor de montagem, 4 do laboratório, 1 do setor de projeto, 1 do 

suporte, o coordenador de produção e a gerente de recursos humanos. Os dois últimos 

responderam a questionários diferentes dos demais, com a possibilidade de respostas mais 

abertas e com base em sua observação. Quando questionados pelo autor sobre terem recebido 

algum tipo de qualificação que auxiliasse em suas atividades, 4 entrevistados disseram não ter 

recebido e nem procurado por algo fora da empresa, alguns destacavam que o treinamento era 
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prático, junto de suas próprias atividades, por isso não havia necessidade de algo formal. 

Outros 4 entrevistados disseram que receberam um treinamento básico no início de suas 

atividades dentro da empresa por meio de orientações de colegas de trabalho, como palestras 

específicas. Outros 6 entrevistados consideravam que recebiam constantes qualificações ao 

longo da carreira na empresa, citando curso de eletricidade básica, entre outros, palestras e o 

próprio treinamento em serviço. 

Ao serem questionados se as informações adquiridas durantes treinamentos os 

ajudavam a ter novas ideias e se estas poderiam ser usadas no local de trabalho até mesmo 

para ajudar a melhorar a produção, a maioria reconhecia que surgiam novas ideias até mesmo 

no dia a dia do trabalho, mas alguns não encontravam espaço para expô-las, outros achavam 

que o diálogo tinha melhorado para passarem ideias aos superiores e aguardarem aprovação – 

um entrevistado disse que o setor de projetos é que analisava a viabilidade e até mesmo 

conversava com o funcionário sobre a ideia. E sobre o quanto os treinamentos influenciavam 

na forma de trabalhar, 10 entrevistados disseram fazer uma análise antes de aplicar algo 

recebido em treinamento no trabalho, ou seja, não é uma ocorrência direta. Alguns outros 

alegaram ser relativo, exemplificando treinamentos de segurança que tinham aplicação direta 

no meio de trabalho. Sobre a interação em grupo, alguns entrevistados alegaram que 

resolviam problemas em grupo, outros sozinhos, mas os que mais interagiam em grupo eram 

os do laboratório e do setor de projetos. A maioria dos funcionários identificava que tinha 

uma relação de aprendizado com seu setor, e aprendizado e troca com seus colegas, já na 

relação com a empresa a resposta era mais heterogênea, se dividindo entre troca, realização, 

aprendizado, sustento, subordinação, entre outros (MOREIRA, 2009). 

Com relação às práticas sociais de qualificação dos trabalhadores, o autor percebeu 

que, como só havia exigência de formação mínima de escolaridade para os técnicos em 

eletrônica do laboratório e para os engenheiros do setor de projetos, a empresa produzia com 

um elevado grau de especificidade que operava a partir de uma lógica taylorista. Os 

entrevistados não viam apenas a escolaridade como fator relevante de sua qualificação, mas 

também seu relacionamento com superiores e colegas e o “saber fazer” – características 

pessoais que se alinhavam com a aprendizagem dentro da empresa, por meio de treinamentos 

ou pela própria experiência. 

De modo geral, o autor verificou algumas hipóteses durante sua pesquisa por meio 

das entrevistas. A primeira hipótese de que “receber informações não significa gerar 

conhecimento” (MOREIRA, 2009, p. 167, grifo nosso) pode ser interpretada a partir das 
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respostas das entrevistas, principalmente pela divisão de tarefas observada. Um entrevistado 

chegou a mencionar, sobre a equipe de projetos, que “eles pensam e nós fazemos”. O autor 

também analisou essa hipótese a partir das respostas que relacionavam os treinamentos 

obtidos com suas tarefas dentro da empresa. Outra hipótese do autor foi que “gerar 

conhecimento não significa, necessariamente, mudança de práticas sociais” (MOREIRA, 

2009, p. 168, grifo do autor), em que observou que o encaminhamento de ideias dos 

funcionários não era pleno e era bem controlado, com algumas flexibilidades nos dois últimos 

anos. A terceira hipótese era de que “em relação à qualificação, só há mudança de práticas 

sociais a partir da socialização de informações em processos sinérgicos no ambiente de 

trabalho assalariado ou em um processo de ressignificação simbólica” (MOREIRA, 2009, 

p. 168-9, grifo do autor). Nesta, o autor observou comportamentos diferentes em cada setor da 

empresa, pois alguns têm interação em grupo para resolução de problemas e outros não. 

Moreira (2009) observou que a empresa estudada sofria um paradoxo temporal, pois se 

especializava em um produto do futuro a partir de técnicas de gestão tayloristas, que o autor 

dizia remeter ao século passado. 

 

3.3 As opiniões de profissionais da área de recursos humanos e correlatas 

 

Para somar aos estudos de caso até aqui analisados sobre a qualificação dos 

trabalhadores e as relações que ela compreende, principalmente na perspectiva do trabalhador, 

realizamos algumas entrevistas38 com 4 profissionais das áreas de mercado de trabalho, 

recursos humanos e/ou de qualificação profissional, que acompanham a rotina dos 

trabalhadores e/ou mesmo desenvolvem estudos sobre isso. O roteiro das entrevistas se 

encontra no Apêndice A desta dissertação, e a íntegra delas, com as respostas dos 

entrevistados, se encontra transcrita e/ou exposta no Apêndice B. O questionário que serviu de 

roteiro para as entrevistas buscava respostas amplas, não tão objetivas e tinha como intuito 

captar a concepção dos entrevistados a partir de suas observações cotidianas. 

Primeiramente, foram entrevistados 2 profissionais do DIEESE, que é uma entidade 

criada em 1955 pelo movimento sindical brasileiro, conforme DIEESE (2015), para que 

fossem realizadas e formalizadas pesquisas que servissem de apoio às reivindicações dos 

                                            
38 A divulgação e publicação do conteúdo das entrevistas foi autorizada pelos entrevistados, assim como sua 

identificação, por meio de Cessão Gratuita de Direitos de Depoimento Oral e/ou de Cessão Gratuita de Direitos 

de Depoimento Via Endereço Eletrônico, tendo sido registrada a opinião pessoal de cada um e não das 

instituições a qual pertencem. 
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trabalhadores – desde então são produzidos documentos e publicações que envolvem 

emprego, renda, negociação coletiva, desenvolvimento e políticas públicas, a partir de 

pesquisas empíricas, trabalhos junto do movimento sindical, entre outros. As entrevistas junto 

a profissionais do DIEESE se justificam dado o fato deles acompanharem o cotidiano dos 

trabalhadores via movimento sindical, de modo a estarem inteirados sobre o tema da 

qualificação. Foram realizadas 2 entrevistas: com Maria Valéria Monteiro Leite, técnica da 

Coordenação de Educação e Fausto Augusto Júnior, sociólogo da Subseção Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC. 

A seguir foi entrevistado Wilson Amorim, economista de formação, doutor em 

Administração com concentração em Recursos Humanos, professor da área de Gestão de 

Pessoas em Organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) 

da Universidade de São Paulo (USP) e integrante da equipe brasileira da pesquisa The 

Cranfield Network on International Human Resource Management (CRANET)39.  Sua 

experiência nas áreas de Economia e Administração (Recursos Humanos) tem ênfase em 

sindicatos, relações de trabalho e emprego e aprendizagem organizacional, e é ex-funcionário 

do DIEESE. Por último, foi realizada entrevista com Gilberto Alvarez Giusepone Júnior, 

diretor da Escola de Formação Integral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC “Dona Lindu” 

e coordenador do Departamento de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

Quanto à questão da concepção de trabalhador qualificado, os entrevistados tiveram 

opiniões divergentes e até mesmo abrangendo escopos diferentes. Gilberto Giusepone Júnior 

é sucinto ao descrever que “o termo ‘Qualificação Profissional’ é aquele que congrega 

formação profissional, intelectual, política e comunitária dos trabalhadores” (GIUSEPONE 

JÚNIOR, 2016)40. Para Wilson Amorim, a qualificação do trabalhador está relacionada com 

sua educação formal, seja com formação técnica ou superior. Para ele, esse tipo de 

qualificação estaria alinhado com as atuais exigências do mercado de trabalho (informação 

verbal)41.  

Já o sociólogo Fausto Augusto Júnior, faz a ressalva de que atualmente essa 

definição não é tão simples, já que anteriormente era mais fácil dividir os trabalhadores em 

                                            
39 Entidade realizadora de estudos comparativos de políticas organizacionais e práticas em Gestão de Recursos 

Humanos internacionalmente. 
40 Entrevista concedida por Giusepone Júnior, G. A. Entrevista I [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<eline.emanoeli@gmail.com> em 04 jan. 2016. O conteúdo da entrevista encontra-se na íntegra no Apêndice B 

desta dissertação. 
41 Entrevista concedida por Amorim, W. A. C. Entrevista II. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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manuais e mecanizados ou graduados. E diz que, apesar de a literatura expor que o 

trabalhador mais polivalente e com determinadas competências é mais qualificado, “[...] no 

interior da fábrica de verdade, o trabalhador, é o trabalhador que chega e faz o que precisa 

ser feito” (informação verbal)42. E, quando questionado, desassocia a definição de trabalhador 

qualificado com aquele que detenha controle do processo de produção. Mas, com relação à 

parcelização de tarefas e até mesmo à diminuição do “saber fazer” do trabalhador, 

exemplifica: 

 
Se você pegar um torneiro mecânico dos anos 70, dos anos 60, e você pegar 

hoje um operador de CNC, um operador de centro de usinagem, o 

trabalhador de centro de usinagem sabe pegar o comando que vem de 

algum outro lugar para ele, sabe alimentar a máquina e sabe apertar o 

botão vermelho. Na melhor das hipóteses ele sabe que deu algum problema 

na peça ou algum problema na máquina. Mas aí se você pegar um torno e 

jogar na mão dele ele não faz a peça como fazia nos anos 60. Então se eu 

pensar do ponto de vista de quem sabe fazer, o trabalhador anterior sabia 

fazer muito mais do que o trabalhador de hoje, mas se eu pegar o 

trabalhador dos anos 60, que inclusive a gente tem alguns, e colocar ele 

para operar a máquina na central de usinagem ele não vai saber operar. 

Pra muita gente esse trabalhador será considerado desqualificado ou não 

qualificado. Em compensação o conhecimento dele da peça e da própria 

mecânica de materiais, da própria mecânica de materiais é muito maior que 

a do outro que só mexe com a central de usinagem. Por isso que eu digo que 

isso é muito relativo. O conhecimento do trabalhador hoje dentro empresa, 

dentro da unidade de trabalho dele, é muito menor do que fora em outro 

momento. O conhecimento intrínseco, aquele que de fato ele sabe para que 

serve, para que faz, como faz.. (Informação verbal)43 

 

Fausto também diz que isso pode ser um indício de que o trabalhador perde 

conhecimento sobre seu trabalho, mas em compensação se torna polivalente. E, dessa forma, 

não se pode medir a qualificação dele a partir disso. Já Maria Valéria Monteiro Leite, diz que, 

em sua concepção, um trabalhador qualificado seria aquele que tenha obtido uma educação 

que lhe dê condições de ver sua profissão de modo geral e não apenas aquele treinado para 

determinado posto de trabalho, pois esta formação pode ser facilmente concedida pelo 

empregador (informação verbal)44. 

Quando o assunto é a preferência das empresas em fornecer treinamento aos 

trabalhadores ou preferir contratá-los com alguma exigência de qualificação prévia, Maria 

Valéria diz que a empresa, quando precisa, fornece treinamento aos funcionários, 

                                            
42 Entrevista concedida por Augusto Júnior, F. Entrevista III. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Bernardo do Campo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
43 Ibidem. 
44 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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principalmente no caso da chegada de uma máquina nova.  O treinamento não seria um 

entrave para os empregadores, porém, conforme as variações conjunturais da economia, em 

momentos de recessão, os trabalhadores competem entre si por meio de suas qualificações 

prévias para serem contratados – o que faz com que a empresa faça exigências muitas vezes 

desnecessárias ao cargo ofertado. Além de que, ainda conforme Maria Valéria, a empresa 

costuma considerar um trabalhador qualificado principalmente aquele mais proativo, que sabe 

trabalhar em equipe, dando preferência para os que se dispõem a ter uma jornada mais 

flexível – consequências da reestruturação produtiva. 

Para Fausto Augusto Júnior, as empresas utilizam a ideia de que vão precisar treinar 

seus trabalhadores, com destaque para a metalurgia (ramo de observação de trabalho de 

Fausto pelo DIEESE). Neste setor, por exemplo, existem funções muito específicas que 

exigem treinamento da empresa e, segundo ele, “Em alguns casos é qualificação pesada” 

(informação verbal)45. Ele também coloca como exemplo de eficiência a formação que o 

SENAI dá ao trabalhador, que, provavelmente, não é específica da área em que ele vai 

trabalhar, mas que prepara esse trabalhador de modo que ele aprenda com facilidade as tarefas 

do trabalho. Ele completa que, aos olhos da empresa, na década de 1990, as qualificações se 

chamavam habilidades, a partir de 2000 passaram a se chamar competências, mas, 

independentemente disso, na verdade, o que ele entende que a empresa queira é um 

trabalhador apto a aprender sua função ou funções – tal como aquele formado pelo SENAI. 

Gilberto Giusepone Júnior (2016)46 diz que as exigências para contratação variam 

conforme o perfil das empresas, mas geralmente procuram por trabalhadores que busquem se 

aperfeiçoar constantemente, sejam disponíveis e flexíveis, comprometidos com a equipe e 

saibam se comunicar bem. E, para ele, as maiores dificuldades que as empresas enfrentam na 

contratação de seus empregados são a falta de capacitação técnica, deficiências oriundas da 

educação básica e falta de experiência na área exigida. Opinião que vai ao encontro das ideias 

do pesquisador de recursos humanos Wilson Amorim (informação verbal)47, que diz que as 

empresas estão sempre buscando “[...] um trabalhador qualificado, treinado, elas querem um 

sujeito pronto, né, para trabalhar e nisso elas têm uma permanente insatisfação”. E ele 

justifica isso pelo fato de o sistema educacional não conseguir acompanhar o nível 

                                            
45 Entrevista concedida por Augusto Júnior, F. Entrevista III. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Bernardo do Campo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
46 Entrevista concedida por Giusepone Júnior, G. A. Entrevista I [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<eline.emanoeli@gmail.com> em 04 jan. 2016. O conteúdo da entrevista encontra-se na íntegra no Apêndice B 

desta dissertação. 
47 Entrevista concedida por Amorim, W. A. C. Entrevista II. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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tecnológico, mesmo que no Brasil as empresas não sejam tão avançadas, o que as obriga a 

desenvolverem treinamento interno – não só operacional, mas também de valores da empresa. 

E sobre as exigências das empresas perante a qualificação dos trabalhadores, ele fala sobre um 

difundido tipo de gestão de recursos humanos atualmente, a gestão por competência. 

Quando o âmbito é como a qualificação influencia na manutenção do emprego, 

Wilson Amorim ainda diz que há uma diferenciação a partir de níveis de trabalhadores: para 

um trabalhador mais operacional, a qualificação técnica é importante, mas seu bom 

desempenho é a maior garantia do emprego; para trabalhadores que têm posições mais altas, 

como em cargos de gerência, por exemplo, o critério de competência é colocado em prática e 

o trabalhador garante seu emprego a partir disso – algo que se associa mais a um plano de 

carreira completo, e não tão relacionado a aumentos de salário. Mesmo assim, é destacado por 

Gilberto Giusepone Júnior, a partir de gráficos divulgados pela Folha de S. Paulo em 9/2014, 

que “o Brasil é o segundo país do mundo que mais valoriza a relação escolaridade X salário” 

(GIUSEPONE JÚNIOR, 2016)48, ficando apenas atrás do Chile. 

Já os funcionários do DIEESE enfatizam que, muitas vezes, se sobressaem fatores 

que não têm a ver com a qualificação ou que se maquiam de exigências de qualificação para 

garantir o emprego. Por exemplo, Maria Valéria (informação verbal)49 enfatiza que a 

manutenção do emprego ocorre muitas vezes devido à educação continuada. Os trabalhadores 

devem estar sempre correndo atrás de cursos e capacitações para assegurarem seu emprego e, 

conforme a competição entre os trabalhadores, quem não procura por especializações “dança” 

(informação verbal)50. Ela aproveita para fazer uma crítica da qualidade desses cursos, que 

muitas vezes são caros e não acrescentam muito à realidade profissional do trabalhador, mas 

que os empregadores consideram importante mesmo assim, pois, na verdade, tais atitudes 

acabam sendo mais um sinalizador de desenvoltura dos trabalhadores, o que se alinha com as 

demandas da reestruturação produtiva. E, para Fausto Augusto Júnior (informação verbal)51, 

na verdade, não é o conhecimento que o trabalhador detém que garante a manutenção de seu 

emprego, e sim sua flexibilidade e disponibilidade. 

                                            
48 Entrevista concedida por Giusepone Júnior, G. A. Entrevista I [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<eline.emanoeli@gmail.com> em 04 jan. 2016. O conteúdo da entrevista encontra-se na íntegra no Apêndice B 

desta dissertação. 
49 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
50 Ibidem. 
51 Entrevista concedida por Augusto Júnior, F. Entrevista III. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Bernardo do Campo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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Com relação ao atual cenário das qualificações e ocupações e as novas tecnologias, 

Gilberto cita a discussão de uma nova proposta para o Catálogo Brasileiro de Ocupações 

(CBO), que envolve a adaptação das ocupações ao contexto das novas tecnologias, em que 

deveriam haver trabalhadores aptos a realizar várias tarefas, mas ele coloca: “O assunto é 

polêmico pois obriga a rever a relação sindical, além da atualização dos processos 

produtivos. Uma vez que a criação de um arco pode excluir diversas profissões” 

(GIUSEPONE JÚNIOR, 2016)52.  Já Fausto evidencia a heterogeneidade da indústria, desde 

empresas familiares com pouca tecnologia, até a mais sofisticada das montadoras, com 

produção robotizada e mão de obra qualificada, segundo ele. Sobre os rumos dessa 

configuração, coloca: 

 
Então são níveis de tecnologia muito grandes a diferença, e que exigem 

competências, habilidades, conhecimentos diferentes e que são buscados de 

maneiras diferentes e, quando a gente pensa em qualificação, a pergunta 

que a gente tem que ter é: “Aonde estou olhando? Como eu caso a evolução 

tecnológica da produção com o trabalhador que eu quero para esse 

lugar?”. (Informação verbal)53 

 

E sobre essas novas exigências da reestruturação produtiva de modo mais geral, 

Maria Valéria descreveu uma situação que ela julgou representar bem a situação: 

 
A gente trabalhou [com um homem] que ia dar um curso exatamente sobre 

isso na década de 90, com a reestruturação produtiva. Ele era o RH da 

Rhodia, uma empresa moderna, a gente estudava a Rhodia por isso, do 

ponto de vista da organização do trabalho, da gestão, tudo isso e eu lembro. 

Isso foi em 90 e poucos, olha quanto tempo já tem e ele já chegou dizendo: 

“anotem aí a palavra: resiliência”. E aí ninguém realmente nunca tinha 

ouvido falar na palavra resiliência, que hoje está na moda. A resiliência é 

uma qualidade de material, da engenharia dos materiais. Tem um material 

que sofre pressão, afunda (isso na minha imaginação), mas depois ele volta. 

Alguns materiais têm essa capacidade e por isso são utilizados para 

determinados fins, porque eles têm essa capacidade da resiliência. Então 

sofre pressão, mas depois que você tira a pressão ele volta ao estado 

original. E ele falou assim: “E essa é a nova palavra na gestão das pessoas. 

O que está se exigindo dos trabalhadores hoje é a resiliência”, Ou seja: 

“Você vai ser pressionado, e muito, para atingir determinada meta e aí 

depois quando passar esse período seja lá o que for.” – como se a pessoa 

pudesse voltar ao normal depois disso. Virou a palavra da moda e eu fico 

brava de ficar ouvindo isso a torto e a direito, como se fosse alguma coisa 

positiva e não é uma coisa positiva. É uma coisa absolutamente negativa, 

depois que você sofreu uma pressão dessa, que você afundou, você não vai 

                                            
52 Entrevista concedida por Giusepone Júnior, G. A. Entrevista I [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<eline.emanoeli@gmail.com> em 04 jan. 2016. O conteúdo da entrevista encontra-se na íntegra no Apêndice B 
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53 Entrevista concedida por Augusto Júnior, F. Entrevista III. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 
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voltar a ser a mesma pessoa. Esse pra mim é o símbolo dessa transformação 

toda que houve. Retrata bem isso que a gente está falando. (Informação 

verbal)54 

 

Nessa oportunidade, ela destaca que os trabalhadores compram essas ideias, de 

flexibilização e das competências como sinônimos de qualificação, e a formação sindical vem 

tentando descontruir isso por meio de seminários aos trabalhadores. 

Quando questionado sobre que características fazem o trabalhador se sentir 

qualificado, Wilson Amorim conta que trabalhou no DIEESE por 16 anos e que isso 

contribuiu muito para que ele compreendesse a visão do trabalhador, a partir da visão sindical. 

Mas, que hoje em dia, por estar na academia, se distanciou desse cotidiano e tem mais contato 

com as empresas. Dessa maneira, suas conclusões são de que “[...] historicamente, o 

trabalhador no Brasil participou e participa muito pouco na definição daquilo que deveria 

ser o conteúdo dos cursos que qualificam a mão de obra, seja no nível técnico, seja no nível 

tecnológico, seja no nível acadêmico mais tradicional” (informação verbal)55. Ele coloca que 

apenas recentemente os sindicatos conseguiram adentrar e exercer alguma influência nos 

cursos do SENAI, por exemplo. Enfim, de todo modo, na concepção do pesquisador, “[...] o 

trabalhador se sente qualificado quando ele consegue achar um emprego, quando ele se 

garante com o seu diploma obtido” (informação verbal)56. Tal como Gilberto Giusepone 

Júnior (2016), para ele, os trabalhadores se sentem qualificados ou não a partir de critérios 

como facilidade de obtenção de emprego e valorização salarial e profissional. Podemos notar 

uma clara difusão da noção de empregabilidade perante os trabalhadores, como colocado por 

Kober (2002), por exemplo, mas não só pela sua educação, como também pela estabilidade no 

emprego ou obtenção do mesmo. 

 

3.4 Considerações sobre a qualificação do trabalhador na prática atual 

 

As novas tecnologias chegaram de fato ao Brasil em meados da década de 1980 e se 

difundiram em 1990. E, como esperado, as formas de organização do trabalho se adaptaram a 

esse novo contexto. Os estudos de caso acerca da qualificação feito por alguns autores foram 

                                            
54 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 
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56 Ibidem. 



94 
 

aqui dispostos em ordem crescente de tempo de maneira proposital para que se percebesse a 

evolução e/ou manutenção dessa organização. Além disso, foram escolhidos setores e 

subsetores diferentes de modo a evidenciar diferenças oriundas da heterogeneidade do 

mercado de trabalho. 

 Junto a isso, faz-se importante ressaltar também que, conforme Moreira (2009), a 

Educação Profissional no Brasil desde seu início esteve relacionada com a separação entre o 

trabalho manual e intelectual, a partir do pensamento grego e da escolástica. Tradição em que 

o exercício prático das atividades era função dos escravos e a contemplação das mesmas era 

própria dos nobres e intelectuais. Conforme o autor, a partir da década de 1930, o cenário de 

necessidade de trabalhadores preparados para a indústria, principalmente, ajuda a originar o 

SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) na década seguinte, 

sendo equiparada aos poucos a importância do ensino profissional em relação ao ensino 

acadêmico. E em 1995 foi desenvolvido, pelo Ministério do Trabalho, o Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), com o objetivo de fornecer treinamento para pelo 

menos 20% da população economicamente ativa, o plano vigorou de 1996 a 2003. Naquele 

ano, foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ) por mudanças na coalização 

política, ainda segundo Moreira (2009). 

Neste capítulo procuramos expor alguns casos de como essa nova organização do 

trabalho tratou a dinâmica da qualificação dos trabalhadores em setores e até mesmo em 

empresas, dada a heterogeneidade do mercado de trabalho conforme o ramo de atividade. 

Pode-se notar, por meio do estudo de DIEESE (2011), que a escolaridade é um requisito 

frequente perante a contratação dos trabalhadores, muito embora não seja solicitado um nível 

tão alto por parte das empresas no momento da contratação. Em Marques e Bernardes (2000), 

vimos que a indústria paulista da década de 1990 dava mais importância a outros quesitos 

comportamentais em detrimento da escolaridade. A solicitação das habilidades de 

comportamento não foi verificada por DIEESE (2011), o que nos permite inferir que as 

pesquisas são complementares e que o primeiro lugar do quesito de escolaridade verificado 

por eles não inviabiliza o fato de as exigências comportamentais também estarem bem 

ranqueadas. 

Confirmamos isso por meio dos estudos de caso, que também evidenciam exigências 

de escolaridade não muito altas e predominância de treinamentos comportamentais e até 

mesmo exigência de habilidades “subjetivas”, como trabalho em equipe. Além de que, alguns 

cursos exigidos aos trabalhadores ou que dão a noção de empregabilidade a eles muitas vezes 
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não têm aplicabilidade no ambiente de trabalho, conforme confirmam os estudos de caso de 

Kober (2002; 2004) e as observações de Maria Valéria Monteiro Leite (informação verbal)57. 

Ainda nesse sentido, Fausto Augusto Júnior enfatizou a importância do aprendizado pela 

prática do trabalho (informação verbal)58. 

Mesmo que a atual organização do trabalho não parcialize mais o trabalhador como 

antes, suas tarefas ainda são limitadas aos comandos dos supervisores e, como vimos na 

pesquisa de Moreira (2009) os trabalhadores admitem que existe a divisão entre os 

trabalhadores operacionais, “que fazem”, e aqueles “que pensam”. Vimos também vários 

treinamentos feitos pelas empresas com o intuito de participar os trabalhadores, para tentar 

inseri-los num ambiente mais democrático dentro da empresa. O estudo de Moreira (2009) e 

de Leite e Shiroma (1995) confirmam que essa questão da captação de ideias dos funcionários 

operacionais não se dá de maneira fluida. Sendo revelado, inclusive, por Leite e Shiroma 

(1995) que o sindicato dos trabalhadores do setor de metalurgia, por exemplo, considerava a 

política democrática ilusória e tentava lutar contra essa tendência, também com a noção de 

que o novo funcionário polivalente era desqualificado. Ademais, Abreu (1989) mostrou que a 

empresa de papel e celulose estudada detinha uma política antissindical. 

Algumas áreas do conhecimento abordam o tema da subjetividade do trabalhador, 

principalmente a sociologia do trabalho, além de outras áreas que abrangem mais ou menos o 

tema. Segundo C. Silva (2012), a noção de subjetividade atravessa vários sentidos oriundos 

das relações sociais, não se restringindo à personalidade do indivíduo. Umas das dimensões 

que a autora apresenta para ilustrar o debate é a da ergologia, abordagem que tem como um de 

seus fundadores Yves Schwartz, filósofo francês. Trata-se de uma abordagem pluridisciplinar 

que procura analisar o trabalho do “ponto de vista daquele que, efetivamente, trabalha” (C. 

Silva, 2012, p. 40), além da compreensão de que devem-se juntar elementos das várias áreas 

do conhecimento que abordam o tema de maneira a se aproximar cada vez mais da realidade 

do trabalhador (C. SILVA, 2012). 

Com isso, outro ponto destacável deste capítulo é que se pode notar por meio dos 

estudos de caso que a noção de qualificação dos trabalhadores difere da ideia de Braverman 

(1987), por exemplo, de que um trabalhador qualificado é aquele que detém plenamente o 

controle do processo de produção, conhecendo-o por inteiro. Na verdade, os trabalhadores e 

                                            
57 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 
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três dos entrevistados deste trabalho assumem, mesmo que timidamente, o discurso da 

empregabilidade. Os trabalhadores procuram se qualificar da maneira que as empresas 

requerem e se sentem qualificados à medida que sobem de cargo ou que sabem que o 

aprendizado daquele ambiente de trabalho pode ajudá-lo a conseguir outro emprego, isso fica 

mais evidente nos estudos de Kober (2002; 2004) e Abreu (1989). Com relação a isso ainda, 

Wilson Amorim59 falou sobre a falta de participação dos trabalhadores justamente no 

conteúdo dos cursos que dizem qualificá-los, com a ressalva de que ultimamente, felizmente, 

os sindicatos têm obtido alguns avanços nessa participação. O que, em nosso entendimento, se 

configura como algo positivo, mas não suficiente nos caminhos de resgatar a qualificação do 

trabalhador.  

                                            
59 Entrevista concedida por Amorim, W. A. C. Entrevista II. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo discutir a qualificação dos trabalhadores. Para isso, 

foi buscada a literatura relevante na área econômica e fora dela, foram analisados os 

resultados de estudos de caso e pesquisas e foram efetuadas entrevistas com trabalhadores do 

DIEESE e profissionais ligados à área de recursos humanos. Primeiramente, vimos como a 

organização do trabalho vem se configurando desde a cooperação que dava início ao 

capitalismo até as formas de organização atuais, ajustadas às novas tecnologias, verificando 

como a autonomia e o saber do trabalhador foram tomados pelo capital. Depois, discutimos o 

conceito de qualificação à luz da teoria econômica e de outras áreas do conhecimento. Por 

último, observamos as exigências das empresas e noções de qualificação dos trabalhadores no 

Brasil após o fenômeno da reestruturação produtiva, noções analisadas a partir da opinião dos 

trabalhadores e de profissionais que pertencem ou pertenceram à área sindical. 

Vimos que a consolidação do sistema capitalista ocorreu conforme o capital 

apropriava-se do saber do trabalhador de modo a controlar o processo de trabalho para torná-

lo totalmente adequado ao objetivo de sua valorização. As características da cooperação, que 

precedeu a manufatura, já revelavam a tendência desse movimento – que caminhava ao 

encontro da divisão do trabalho. Apesar de o início do sistema fabril ser controverso para 

vários historiadores, Marx caracteriza a primeira revolução industrial, principalmente, pelo 

advento da máquina-ferramenta, quando o trabalhador perde atividade de autonomia perante 

seu ferramental e passa a ser, grosso modo, utilizado pela máquina. Assim ocorre a subsunção 

real do trabalho e tem início a Grande Indústria. 

A partir do século XX, foi consolidado o método de organização taylorista, 

desenvolvido com o intuito de elevar ainda mais a produtividade do trabalho, intensificando a 

divisão de tarefas e minimizando ao máximo perdas de tempo com o deslocamento de 

materiais na produção, como vimos principalmente em Rago e Moreira (1984). Pouco depois, 

foi introduzido o método fordista, que combinava a linha de montagem à produção em massa, 

modelo que perdurou até a década de 1970, quando sofreu um esgotamento relativo, 

encontrando limites ao processo de expansão da produtividade e valorização do capital. De 

todo modo, as exigências eram de que os trabalhadores cada vez se especializassem mais em 

suas atividades, dado o grau de divisão do trabalho que esses métodos exigiam (MARQUES, 

1990). Após o esgotamento do modelo fordista, foi adotada a base microeletrônica com 

alguns métodos de organização do trabalho relativamente novos, que alguns autores passaram 
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a considerar que significavam um resgate da qualificação do trabalhador e de retorno ao 

trabalho complexo, o que se revelou ilusório, conforme confirmado por vários outros autores, 

pelos estudos e por algumas respostas dos entrevistados presentes no terceiro capítulo deste 

trabalho. Muitos denominam essa configuração de acumulação flexível, baseada no toyotismo 

e nos métodos japoneses Just in Time, Kanban e autoativação, em que, principalmente, passa-

se a produzir conforme a demanda e os trabalhadores acumulam várias funções em detrimento 

da especialização anterior. 

Na teoria econômica foi discutido o conceito de qualificação a partir dos marxistas e 

dos neoclássicos. Em Marx (1996a, p. 173) vimos que o trabalho humano é "dispêndio 

produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, etc." e que ele varia de simples a complexo, a 

depender do desenvolvimento da força de trabalho humana. Em destaque, dentre os marxistas, 

foram apresentadas as ideias de Braverman (1987), que observou uma tendência de 

desqualificação dos trabalhadores, sendo um autor que associa a qualificação ao controle do 

processo de produção e critica as classificações que passaram a considerar qualificado apenas 

aquele trabalhador que exercia atividade relacionada à maquinaria. Como já dito, alguns 

autores, com o advento da microeletrônica, rebateram Braverman, pois achavam que a 

tendência de desqualificação se reverteria. Os teóricos da educação aqui apresentados, como 

Manfredi (1998) e Kober (2002) associam a qualificação à construção social, a partir do 

entendimento de que as características das qualificações sofreram modificações conforme o 

tempo. Essas autoras nos fazem inferir que a concepção delas é de que ter como ideal de 

qualificação aquele em que o trabalhador tem pleno controle do processo de trabalho seria 

anacronismo. Porém, nosso entendimento, a partir dos resultados do terceiro capítulo, é que a 

desqualificação do trabalhador está bastante associada ao fato de o mesmo não ter controle 

sobre o processo de produção. Observamos, ainda, que as empresas da reestruturação 

produtiva tentam dar essa falsa impressão por meio de cursos, palestras e cotidiano no 

trabalho, até mesmo travando desentendimentos com o sindicato. 

Na teoria neoclássica, resgatamos observações sobre a qualificação desde Marshall 

(1996). Mas o mais importante desse escopo é a teoria do capital humano, que formalizou 

modelos em que o trabalho qualificado, juntamente à tecnologia aumentadora deste trabalho, 

contribuía muito para o crescimento econômico. Daí parte a ideia de que o trabalhador que se 

qualifica tem um bem de investimento em suas mãos, o que o equipara a um capitalista, sem 

considerar os limites da estrutura de classes do capitalismo. É importante destacar a exposição 

que Becker (1993) faz dos custos de treinamento (treinamento este que aumenta a 
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produtividade marginal do trabalhador, conforme o autor), colocando que as empresas optam 

ou por não assumir os custos de treinamento dos trabalhadores e exigir mais requisitos na 

contratação ou assumi-los, dados os resultados da relação custo-benefício que isso traz. 

Alguns entrevistados desta pesquisa discorrem sobre essa questão da seguinte forma: Maria 

Valéria Monteiro Leite (informação verbal)60 afirma que os esses custos têm sido transferidos 

para os trabalhadores, mas que, no caso de a empresa comprar uma nova máquina que exige 

novo treinamento, ela não reluta em fornecê-lo. Fausto Augusto Júnior (informação verbal)61 

afirma que na indústria metalúrgica – seu campo de observação – geralmente as empresas 

fornecem treinamento, dando preferência aos trabalhadores que chegam aptos a aprender. 

Fausto também considera importante o aprendizado do trabalhador pela prática. 

Após a discussão teórica, procuramos fazer uma análise das exigências de 

qualificação profissional a partir da reestruturação produtiva no Brasil, compreender as 

relações de trabalho que a permeiam e observar como os trabalhadores encaram essa 

realidade. As exigências, analisando os estudos de Marques e Bernardes (2000) e DIEESE 

(2011) ficam em torno de habilidades comportamentais e escolaridade (embora a níveis não 

tão altos, apenas como exigência mínima). Também foi constatada a importância da 

experiência profissional em alguns setores por parte das empresas, o que diz muito sobre as 

considerações que os trabalhadores fazem sobre sua qualificação a partir da experiência de 

trabalho, pois trata-se de um fator de valorização para conseguir outro emprego em caso de 

necessidade. 

A partir dos estudos de caso aqui expostos, observamos que a polivalência de tarefas 

não significa aumento dos conhecimentos ou do controle do processo de trabalho. Sendo 

comentado por alguns dos trabalhadores operacionais (conforme explorado aqui por meio de 

estudos de outros autores), inclusive, que estariam aptos apenas a “fazer” e o “pensar” ficaria 

com outro setor. Ou seja, o trabalhador pode ser tão desqualificado quanto aquele do 

taylorismo e do fordismo, com a diferença de que o atual conta com, possivelmente, um 

sindicato enfraquecido pelo processo de individualização da sociedade, conforme descrito por 

Castel (2010). Também foi observado nas pesquisas aqui expostas que os trabalhadores se 

consideravam qualificados muito a partir da noção de empregabilidade difundida na década 

de 1990. Ou seja, o trabalhador na verdade, dissociam a ideia de sua qualificação ao controle 

                                            
60 Entrevista concedida por Leite, M. V. M. Entrevista IV. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Paulo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação. 
61 Entrevista concedida por Augusto Júnior, F. Entrevista III. [dez. 2015]. Entrevistadora: Eline Emanoeli. São 

Bernardo do Campo, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta dissertação 
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do processo de produção, e a consideram relevante a partir do posicionamento que obtêm ou 

que podem obter no mercado de trabalho, uma vez que o capital reconhece tal qualificação 

como contribuinte do processo de produção, de modo a aumentar a produtividade.  
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 

 

Apresentação 

 

Minha dissertação é sobre o tema 'qualificação do trabalhador'. O trabalho tem como 

objetivo discutir as teorias sobre a qualificação dos trabalhadores a partir do ponto de vista da 

literatura econômica e de outras áreas do conhecimento que tratem do tema, como a educação 

e a sociologia do trabalho. A proposta é discutir os conceitos de qualificação propriamente 

dita e como ela se relaciona com as tecnologias, principalmente as novas. 

No último capítulo, procuro discutir a qualificação na visão do trabalhador. Para isso 

exponho os resultados de pesquisadores que realizaram entrevistas com trabalhadores. 

Gostaria de somar a essas informações, notas sobre as impressões de vocês a respeito da 

qualificação dos trabalhadores e das realidades que vocês observam na prática do cotidiano 

deles sobre o tema. 

 

Entrevista 

1) O que é um trabalhador qualificado? 

2) As empresas preferem trabalhadores previamente qualificados ou preferem treiná-los? 

Por quê? 

3) Aos olhos da empresa, quais características seriam necessárias para classificar um 

trabalhador como qualificado, quais os requisitos para contratação nesse sentido? 

Exemplifique. 

4) Como a qualificação do trabalhador influencia e/ou garante fatores como manutenção 

do emprego – salário, plano de carreira, obtenção de emprego? 

5) Como o atual cenário de qualificações e ocupações se relaciona com as novas 

tecnologias principalmente no âmbito da organização do trabalho? 

6) Aos olhos do trabalhador, quais características que o fazem sentir como um 

qualificado? Exemplifique. 
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APÊNDICE B – Entrevistas com profissionais da área de recursos humanos e 

correlatas 

 

Entrevista com Gilberto Alvarez Giusepone Júnior, engenheiro metalúrgico, diretor da 

Escola de Formação Integral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC “Dona Lindu” e 

coordenador do Departamento de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Entrevista concedida em 04/01/2016, enviada escrita via endereço eletrônico. 

 

1) O que é um trabalhador qualificado? 

Considerando a importância da educação no cenário que se delineia para o futuro do 

trabalho, o termo “Qualificação Profissional” é aquele que congrega formação profissional, 

intelectual, política e comunitária dos trabalhadores.  

 

2) As empresas preferem trabalhadores previamente qualificados ou preferem 

treiná-los? Por quê? 

O que foi respondido para o item 1 sugere uma escola para a Formação Integral dos 

trabalhadores. As escolas brasileiras (públicas e privadas), em sua grande maioria, não 

apresentam projetos pedagógicos capazes de preparar os educandos para os desafios que 

serão enfrentados durante a vida. E as Escolas Técnicas (como as do Sistema S) ainda 

insistem na educação via treinamento e instrução. Esse verdadeiro apagão em relação às 

necessidades reais de formação dos trabalhadores faz com que várias empresas invistam em 

programas “in company”. Por muitas vezes as carências de formação básica são tão 

evidentes que essas iniciativas esbarram em necessidades de nivelamento, principalmente nas 

Linguagens de Língua Portuguesa e Matemática.  

 

3) Aos olhos da empresa, quais características seriam necessárias para classificar 

um trabalhador como qualificado, quais os requisitos para contratação nesse sentido? 

Exemplifique. 

As três maiores dificuldades na contratação são as seguintes: 

1. Falta de capacitação técnica. 

2. Deficiências na educação básica (trabalhadores com dificuldades 

principalmente em Português e Matemática). 

3. Falta de experiência na área exigida. 
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Além desses aspectos, habilidades e atitudes também são exigidas. As principais 

estão listadas a seguir.  

Segundo Aline Lumi Takushi, consultora em Recursos Humanos, as empresas 

procuram avaliar se os candidatos possuem essas habilidades e atitudes listadas abaixo nos 

diversos programas de avaliação e dinâmicas em grupo. Obviamente essas características 

podem variar dependendo do perfil da empresa. 

 Busca constante de aperfeiçoamento, conhecimento e inovação. 

 Mostrar-se disponível. Ser prestativo e ajudar quando acontece um imprevisto. 

 Saber ouvir. 

 Comprometimento e trabalho em equipe. 

 Flexibilidade. 

 Administrar seu tempo. 

 Comunicação. Fazer-se entender. Comunicar suas ideias de maneira clara e 

objetiva. 

 Vender suas ideias e ter capacidade de persuasão. 

 Relacionamento com colegas. 

 Evitar fofocas. 

 

4) Como a qualificação do trabalhador influencia e/ou garante fatores como 

manutenção do emprego – salário, plano de carreira, obtenção de emprego? 

A tabela abaixo ilustra a remuneração média por nível de escolaridade, 

comprovando que os maiores salários no Brasil são destinados àqueles com maior 

escolaridade. 

Atenção aos dados grifados em amarelo: tal fator pode ser decorrente do número 

expressivo de trabalhadores que, mesmo com ensino superior, apresentam dificuldades na 

formação básica ou são oriundos de faculdades e universidades que não foram capazes de 

suprir as necessidades profissionais desses trabalhadores. Evidente que os repertórios 

adquiridos ao longo da vida não devem ser desprezados, bem como os saberes comunitários 

e aquisição a bens culturais. 
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O segundo gráfico mostra um dado surpreendente: o Brasil é o segundo país do 

mundo que mais valoriza a relação escolaridade X salário. 

 

 

5) Como o atual cenário de qualificações e ocupações se relaciona com as novas 

tecnologias principalmente no âmbito da organização do trabalho? 
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Há um tema em discussão, envolvendo a relação entre trabalhadores e empresários. 

Trata-se de uma nova proposta para o Catálogo Brasileiro de Ocupações (CBO). Uma 

revisão deve ser feita, encarando-se a realidade das novas tecnologias, permitindo a criação 

de arcos ocupacionais, fazendo com que um trabalhador seja capaz de realizar várias tarefas 

e acumular outras funções. O assunto é polêmico pois obriga a rever a relação sindical, além 

da atualização dos processos produtivos. Uma vez que a criação de um arco pode excluir 

diversas profissões. 

 

6) Aos olhos do trabalhador, quais características que o fazem sentir como um 

qualificado? Exemplifique. 

Aos trabalhadores a percepção da qualificação seguem critérios subjetivos. Os 

principais listo abaixo. 

- Facilidade na obtenção de emprego. 

- Valorização salarial e profissional. 

 

 

Entrevista com Wilson Aparecido Costa de Amorim, professor da FEA-USP, economista 

e doutor em Administração com ênfase em Recursos Humanos e integrante da equipe de 

pesquisa The Cranfield Network on International Human Resource Management 

(Cranet),  

Entrevista realizada em 28/12/2015. 

 

1) O que é um trabalhador qualificado, na sua concepção? 

Então, eu acho que pro padrão contemporâneo, a qualificação tá colocando o 

trabalhador assim... O trabalhador qualificado, ele tá ou com o ensino de segundo grau 

técnico ou então já tá com ensino de terceiro grau, ou seja, faculdade completada. Esse é 

padrão que acho que tá alinhado com as exigências do mercado de trabalho de hoje, com as 

mudanças demográficas que aconteceram nos últimos 20, 30 anos. Não há hoje no Brasil, já 

tá extinta a possibilidade de você trabalhadores com carteira e analfabetos. Isso é uma 

proporção assim, das 50 milhões de pessoas com carteira assinada, nós temos 150 ou 180 

mil, o que é absolutamente residual. Então, existe uma tendência no mercado de trabalho, e 
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essa tendência é o mercado contratar gente numa proporção cada vez maior com diploma, 

seja ele de ensino técnico, seja ele de ensino superior. 

 

2) As empresas preferem trabalhadores previamente qualificados ou preferem treiná-los? 

Por quê? 

Eu vou dizer para você uma resposta que não tem um sim ou não. Eu vou dizer 

assim: as empresas querem um trabalhador qualificado, treinado, elas querem um sujeito 

pronto, né, para trabalhar e nisso elas têm uma permanente insatisfação. Elas sempre dizem 

que o trabalhador está despreparado pro trabalho. Então, do ponto de vista das empresas, há 

uma crítica permanente ao despreparo do trabalhador no momento de ele estar trabalhando. 

Então, você dificilmente vai ouvir alguma empresa dizer que ela tá satisfeita com o nível 

educacional ou de qualificação profissional que ela está encontrando, que ela encontra, junto 

aos trabalhadores que ela está contratando. Isso é um dado que estou te passando, eles 

nunca estão satisfeitos. E tem uma razão para isso: é que não há como o sistema educacional 

acompanhar o nível tecnológico adotado pelas empresas. Ainda que boa parte das empresas 

no Brasil não sejam avançadas tecnologicamente, elas tendem a trabalhar com o que têm de 

mais avançado na sua faixa de mercado, no seu padrão e tudo o mais, então a economia vai a 

frente, ela está adiantada em relação ao sistema educacional. Então, vamos dizer... você tem, 

assim, um nível de utilização de tecnologia alto assim e um nível de preparação do sistema 

educacional um pouco abaixo. Então, indo um pouco mais longe nessa conversa eu diria o 

seguinte: do ponto de vista técnico, tecnológico, não há como emparelhar uma coisa com a 

outra, não há sistema educacional no mundo capaz de atender o que as empresas querem 

para colocar o sujeito para trabalhar imediatamente. Então, isso faz com que elas 

necessariamente tenham que desenvolver áreas internas, né (que vão ser mais ou menos 

sofisticadas) pra preparação de trabalhadores para o trabalho típico da própria empresa. 

Isso vai desde o centro de treinamento que tem um perfil mais tradicional até o que é mais 

sofisticado, que hoje se chama de universidade corporativa. Uma coisa para você trabalhar 

em nível não só operacional, mais ali tecnológico no sentido hard da tecnologia, mas também 

dentro da questão dos princípios e valores das organizações. Então, isso me põe pra falar da 

segunda parte dessa resposta, que é a seguinte: o sistema educacional, ele tem que estar 

preparado para colocar pessoas no mercado de trabalho que sejam capazes de continuar 

aprendendo, então não há como você atender o mercado de trabalho na ponta da tecnologia. 

Mas acho que há possibilidade de você desenvolver a partir do sistema educacional, de todo 
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o sistema educacional, competências de análise crítica, competências de desenvolvimento, de 

autodesenvolvimento, competências de tomada de decisão com base em preceitos éticos e 

assim por diante. Então, se tem uma questão de natureza tecnológica que há um limite, que a 

universidade, o sistema de ensino técnico vai conseguir chegar perto desse limite, mas nunca 

vai ultrapassar. Mas, tem uma coisa que faz parte da ideia de capital humano no sentido dos 

valores, né, e no sentido de competência de aprender a aprender, isso acho que é possível e 

deve ser cobrado das universidades e do sistema educacional. Eu trabalho com a ideia de que 

o capital humano como conhecimento, né, ele tem uma dupla identidade, ele tem uma dupla 

característica, vamos pensar assim. Você tanto tem o saber fazer, como o saber aprender a 

fazer. Eu acho que numa economia dinâmica como a nossa, que agora já tá na beirada da 

globalização, não há dúvida que a questão tecnológica é importante, mas você ter gente 

preparada para aprender a aprender, eu acho até que é mais importante do que ter a 

tecnologia como alvo ou então você não vai ter pessoas com visão crítica, com visão de 

questionamento da realidade, e essas pessoas com visão crítica e questionamento da 

realidade é que serão aquelas preparadas para fazer a inovação. 

Essas que estão sendo demandadas hoje em dia? 

Então, as empresas, na verdade, elas querem pessoas em três ou quatro níveis de 

conhecimento diferenciado. Eu não vou dizer que são todas as empresas. Há empresas que 

têm um trabalho que o fundamento é basicamente operacional, ou seja, você não precisa de 

gente que pense muito para trabalhar, basta ir lá apertar o botão, a alavanca, dar uma 

resposta automática ou coisa que o valha. Então, nós estamos falando de empresas que ainda 

têm linhas de montagem no sentido aí do que aparecia na revolução industrial, como 

apareciam na segunda revolução industrial, na segunda revolução industrial, no modelo 

fordista e tal. Esse modelo fordista se reinventa com trabalhos como do call center, enfim, 

você tem respostas que se repetem, tem um padrão e tal. Daí, até o nível mais sofisticado que 

é o pessoal que trabalha fazendo a pesquisa de desenvolvimento em inovação há uma 

distância grande. As empresas na maior parte das vezes, no fundo, elas precisam de gente 

para trabalhar nessa parte mais braçal mais operacional, mais nesse estilo. Conforme você 

caminha nessa estrutura organizacional você vai encontrando as pessoas que os gestores de 

RH vão chamar de estratégicas. Elas são tanto mais estratégicas quanto maior é a 

capacidade delas de agregar àquilo que a organização faz. Então, essas pessoas, elas são 

muito procuradas, mas não há assim... como eu vou te falar?... as organizações de maneira 

geral, elas são piramidais, certo? Então, da metade pra cima, há demanda por esse tipo de 
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gente, que é gente preparada, gente com visão crítica, gente que vai ser exigido em termos de 

visão crítica no cotidiano, no seu trabalho cotidiano. E esse pessoal que trabalha na base do 

processo produtivo, não. Pra esse pessoal é um trabalho repetitivo, de natureza 

eminentemente técnica, não há necessidade de questionamentos da realidade nesse trabalho. 

Voltando à tua pergunta, eu vou dizer assim: a demanda das organizações, por esses três ou 

quatro níveis de conhecimento, de habilidade e competências, que a gente está conversando. 

 

3) Aos olhos da empresa, quais características seriam necessárias para classificar um 

trabalhador qualificado, quais os requisitos para contratação nesse sentido? 

Exemplifique. 

Não vou te responder objetivamente nisso, vou te dar um outro parâmetro para você 

pensar como enquadrar isso. Nas empresas mais modernas, nas mais avançadas, o 

conhecimento de maneira geral, ele vai ter uma importância maior. Tá? Então quanto mais 

sofisticada ela for, mais conhecimento ela demanda. A empresa pode ter 80% dos seus 

trabalhadores na parte operacional, mas os 20% da área estratégica são altamente 

demandados por conhecimento. Se o conhecimento é tão importante assim, o que a 

organização faz? O que as organizações fizeram, na verdade? Elas criaram uma métrica pra 

conhecimento, essa métrica pra conhecimento, ela chama-se competência. A gestão por 

competência, ela estabelece parâmetros pra você dimensionar quanto de conhecimento e 

quais conhecimentos são importantes pra aquele determinado tipo de trabalho. Então, em 

alguns lugares você precisa competência de análise, em outros você precisa de uma 

competência de empreendedorismo, em outras você precisa de competências de 

relacionamento, em alguns você precisa de tudo isso combinado. Então, a gestão por 

competências, ela permite que a organização estruture políticas e práticas de pessoas, na 

gestão de pessoas. Então, vamos do começo pro fim: pra este pessoal mais qualificado, tá 

bom? Então, quando eu vou buscar alguém no mercado, estabeleço qual o perfil de 

competências que eu desejo e aí eu faço as entrevistas, eu faço as dinâmicas, pra poder 

verificar, pra poder identificar se essas pessoas têm essas competências ou até mais 

importante que isso: se elas têm o potencial para desenvolver essas competências. E existem 

métricas, existem testes para fazer isso. Bom, ok, contratei a pessoa e trouxe ela para dentro 

da organização, aí eu vou desenvolver essa pessoa, eu ofereço uma perspectiva de carreira e 

essa carreira, ela pode ser uma carreira... a pessoa vai se sentir desafiada e tal... então pra 

cada posto novo na carreira há um conjunto mais complexo de competências que devem ser 



114 
 

exigido da pessoa. Então você tem uma tabela bastante detalhada de quais são as próximas 

competências que você precisa desenvolver pra poder ocupar o próximo posto. Estou te 

falando de 2 políticas internas, uma de desenvolvimento e uma de encarreiramento. Então... 

pronto, 3 políticas. A gente poderia falar também da questão da remuneração, mas eu 

acredito que a remuneração... é mais difícil fazer remuneração por competência do que fazer 

encarreiramento por competência. A questão da remuneração depende muito do mercado de 

trabalho e a empresa não é tão autônoma assim pra poder decidir sozinha o que fazer com 

seus trabalhadores. 

 

4) Como a qualificação do trabalhador influencia e/ou garante fatores como manutenção 

do emprego – salário, plano de carreira, obtenção de emprego? 

Sempre pensando nesses dois ou três níveis de trabalhadores. Há um nível de 

trabalhador que ele tem que desempenhar. O trabalhador mais operacional, pra esse você 

exige ali a qualificação técnica e tal, mas ele tem que dar o desempenho, então o que garante 

o trabalho é o desempenho. Então pra isso ele vai ser avaliado pelo registro da sua 

produção, pelo seu chefe, enfim. À medida que você vai subindo na hierarquia da 

organização, que você vai transitando desse trabalhador operacional para outros que são 

mais estratégicos, né, em nível de gerencia média pra cima... tudo é desempenho, né, mas 

juntamente à ideia de você desempenhar tem a ideia de você desenvolver, então você usa 

aquele critério de competência para saber se pra aquela competência  existe um desempenho 

que está sendo adequado, né, e quando você não encontra aquele desempenho adequado você 

vai procurar estipular qual é o programa de desenvolvimento, de capacitação, de 

treinamento, de desenvolvimento, que deveria ser aplicado para aquele desempenho 

melhorar, né, ser aperfeiçoado. As empresas mais modernas, principalmente desses 

trabalhadores que são de nível médio para cima, elas têm que ter um programa de 

desenvolvimento que seja permanente, porque se a busca vai ser permanentemente para a 

elevação de produtividade, ela vai querer desenvolver esses trabalhadores o tempo todo. A[i 

você tava me dizendo “Ah como é que ele garante o emprego?”. Na década de 90, surge no 

Brasil e no exterior também, mas no Brasil na década de 90, o termo chamado 

empregabilidade, que é a capacidade do sujeito se manter competitivo no mercado de 

trabalho, né, uma outra maneira de você dizer dele se garantir no mercado de trabalho. Essa 

visão da década de 90, ela tinha uma certa crueldade, assim, em relação aos trabalhadores 

porque no Brasil na década de 90 foi um período de taxa de desemprego foi alta, e ela de 
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certa forma dizia que a culpa pelo trabalhador por não estar empregado era do próprio 

trabalhador por não ter se preparado. Hoje como o mercado de trabalho mudou, pelo menos 

nos anos 2000 mudou, que a taxa de desemprego caiu, houve uma elevação da escolaridade 

etc e tal, a ideia da empregabilidade, ela não é mais usada no sentido em que a gente usava 

nos anos 90, né, mas de forma geral, as empresas querem o trabalhador com capacidade de 

acompanhar a evolução da própria empresa, com capacidade de fazer a empresa evoluir. 

Isso exige que ele se prepare o tempo todo e as empresas, pra aqueles trabalhadores 

estratégicos, devem viabilizar essa preparação, esse desenvolvimento o tempo todo, então no 

limite se você tiver pessoas dentro de uma organização que não quiserem voltar pra escola 

pra fazer um curso de especialização, pra fazer um MBA, alguma coisa, essa pessoa 

naturalmente vai – eu digo naturalmente não... a palavra “naturalmente” em administração 

e economia não cabe muito bem – ela  já vai começar a ser observada com cuidado. Quem 

não estiver disposto a manter um processo permanente de aperfeiçoamento não cabe mais 

dentro da organização, gente que não quer estudar mais por exemplo não vai ter acesso aos 

melhores postos de trabalho dentro das organizações. 

Seria uma educação continuada para a garantia do emprego? 

Desse ponto de vista, quem tá nas universidades tá dentro de um... claro que essa 

demanda garantida, ela vai ter que se adaptar às exigências do ambiente de negócios da 

própria economia como um todo. Então, o sistema educacional, ele tem que combinar a parte 

de formação de cidadania com a parte de, num nível de graduação, de pós-graduação, 

mesmo segundo grau, cidadania e capacitação para o trabalho, né, eu acho que essas coisas 

devem andar combinadas, não podem ser separadas. Isso é uma parte. A outra parte, que 

seria a parte de extensão – né, você tem uma parte de educação, uma parte de pesquisa e a 

parte de extensão –, a parte de extensão é a parte dentro da qual o sistema educacional vai 

entrar em contato com as empresas para poder estender as empresas e se alimentar também 

das empresas em formações boas para que as organizações continuem se aperfeiçoando por 

intermédio dos seus funcionários. Então, tanto a universidade toma das empresas as 

informações, porque ela conversa com seus funcionários e dá aula para eles em seus MBAs 

quanto as organizações também se alimentam do que a universidade tem nessa área da 

extensão universitária. Isso quer dizer que a gente caminha, já tá nesse passo, pra um 

intermeamento, né, você vai intermear a universisda tradicional com as empresas. Nas 

empresas mais modernas os caras chegam a dizer “não, só temos aqui uma universidade 

corporativa”, ou seja, eles dizem que já estão preparando o próprio conhecimento pra 



116 
 

organização. Existem modelos variados, existe uma larga dose de pretensão nisso tudo, mas 

a ideia é bem direcionada, você precisa ter conhecimento para que a organização se 

mantenha competitiva. 

 

5) Como o atual cenário de qualificações e ocupações se relaciona com as novas 

tecnologias principalmente no âmbito da organização do trabalho? 

Bom, eu acho que a gente tem dois ou três caminhos diferentes pra poder estabelecer 

essa relação, né. O caminho tradicional é o caminho do ensino técnico e o caminho dos 

diplomas tradicionais. O ensino técnico na forma do sistema S – SENAI, Senac –, ele sempre 

esteve na base da oferta de trabalho qualificado desde que o mercado de trabalho no Brasil 

se estruturou como mercado de trabalho, isso a partir da década de 40, década de 50. Essa é 

a estrutura institucional mais tradicional. Do final dos anos 90 para cá, procurando dar mais 

agilidade para o sistema tradicional, foram criados os cursos superiores de nível tecnológico. 

Esses cursos superiores de nível tecnológico são mais curtos e eles procuram atender a 

demanda pra qual ainda não tem gente preparada para trabalhar. Existe um número enorme 

de cursos tecnológicos pra sistemas de informação, existe um número enorme de cursos de 

nível tecnológico – que hoje eu já não sei se tá tão intenso assim – pra área de turismo, né,  

ou pra área de hospitalidades (pra trabalhar com um conceito mais amplo), muita área de 

gastronomia ou de uma maneira bem objetiva se você for verificar, uma boa parcela dos 

cursos de nível tecnológico trabalham com gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, e 

aí faz sentido porque se, por um lado tem uma queda na taxa de desemprego, que torna a 

mão de obra qualificada mais escassa, por outro lado você tem uma valorização do pessoal 

mais qualificado, com o qual não dá para trabalhar como se estivesse no padrão de 

departamento de pessoal puro e simples dos anos 50, 60, 70, então tem que ter uma forma de 

gestão mais sofisticada com plano de carreira, desenvolvimento e tudo o mais, então são dois 

níveis que a gente já falou. Por fim, já há uma terceira coisa, que aí já é olhando pro futuro, 

né, que são as estruturas que providenciam a preparação de professores para essa estrutura 

que a gente acabou de falar agora. Aí a gente tem que olhar pro mestrado acadêmico, o 

doutorado acadêmico, já agora começa a aparecer de maneira mais frequente o mestrado 

profissional e até doutorado profissional o pessoal está começando a pensar. Então, o 

sistema educacional, ele está se encorpando do ponto de vista geográfico, do ponto de vista 

quantitativo e também do ponto de vista das opções, há vários percursos formativos, como o 

pessoal da área da educação gosta de falar, se consolidando nos últimos 15, 20 anos pelo 
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menos. Então, com um enorme atraso, mas, sendo otimista, eu acho que o Brasil tá 

queimando etapas aí, tá acelerando esse processo de constituição do sistema educacional que 

providencie a oferta de mão de obra na proporção adequada à demanda por mão de obra 

nessa condição por parte das empresas. 

 

6) O que você acha, aos olhos do trabalhador, quais características que o fazem sentir 

como um qualificado? Exemplifique. 

Então, aí... como é que eu vou te explicar isso, né. Deixa eu pensar um pouquinho 

aqui. Bom, vamos partir do seguinte princípio: o Fausto deve ter dito que eu trabalhei no 

DIEESEE, ou não? É, eu trabalhei no DIEESE [por] 16 anos, né. Antes de voltar a estudar, 

começar a ser professor e fazer meu doutorado, eu fiz o que o Fausto fez. Técnico de 

subseção, trabalhei com formação, então por muito tempo a minha visão foi muito do 

trabalhador, a partir da visão sindical. O ator coletivo, sindicato, atuando em nome do 

indivíduo trabalhador. Então, hoje em dia eu tô distante dessa visão, né, eu tô dentro da 

academia. Meu contato mais direto tem sido com as empresas, né. Então vou dizer assim: 

historicamente – vou dar uma resposta longa, mas acho que ela vai fazer sentido, vamos ver 

–, historicamente, o trabalhador no Brasil participou e participa muito pouco na definição 

daquilo que deveria ser o conteúdo dos cursos que qualificam a mão de obra, seja no nível 

técnico, seja no nível tecnológico, seja no nível acadêmico mais tradicional. No acadêmico 

mais tradicional é uma outra conversa, você tem outras instâncias, enfim, e são poucas as 

universidades que dão abertura no seu conselho universitário para os trabalhadores irem lá 

falar alguma coisa. Mas, de maneira geral, quando você pensa em política pública, a 

definição de conteúdo, ela se dá a partir dos professores, ela se dá a partir do que as 

empresas querem, o quanto elas influenciam no sistema S. Só muito recentemente o sistema S 

passou a ter representantes dos trabalhadores ou oriundos dos sindicatos na própria direção 

do SENAI e assim por diante. Então, essa é a experiência brasileira. Se a gente for na 

França, a experiência francesa é de que as centrais sindicais junto com as empresas e junto 

com o governo definem lá o bilan de competences, define num plano plurianual quais são as 

competências que deveriam ser atendidas, privilegiadas aí na formação dos trabalhadores. 

Ou seja, há uma visão institucional que abre espaço, há um ambiente institucional que abre 

espaço pra que o trabalhador também defina conteúdos para formação. Isso no Brasil ainda 

é muito incipiente, bem raro de se encontrar ali, defina conteúdos pra formação. Agora, sim,  

respondendo à sua pergunta, depois de tudo isso que te falei, eu diria assim: o trabalhador se 
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sente qualificado quando ele consegue achar um emprego, quando ele se garante com o seu 

diploma obtido. E isso dá uma visão bastante parcial do que é a formação. Essa visão dos 

conteúdos voltados à visão crítica e analítica nem sempre são visadas, a visão nem sempre é 

valorizada pelo próprio trabalhador. Ele acha que tem que ter o diploma na mão e quando 

ele tiver ele começa a trabalhar e se ele consegue o trabalho, perfeito, já conseguiu o que 

queria. Daí a compreender que ele é só o último antes do próximo, ele vai ter que buscar uma 

formação permanente, isso vai se dar muito mais pela ambiência de trabalho do que pela 

pressão familiar ou institucional como um todo. Veja o que estou te dizendo: o trabalhador 

tem que começar a trabalhar para perceber que se não mantiver atualizado ele perde o 

emprego. Não é uma coisa que está dentro do sistema educacional que diz assim: você vai lá, 

aprende e você vai conseguir o trabalho. Isso já de certa forma existe, é uma coisa intuitiva, 

mas é muito mais presente a questão da qualificação no ambiente de trabalho do que eu 

acredito no ambiente institucional e de natureza mais geral, embora isso também tenha 

mudado um pouco porque com o aumento da renda das famílias nos últimos anos foi possível 

que as famílias poupassem os mais jovens de ingressar prematuramente no mercado de 

trabalho e com isso esse pessoal conseguiu se preparar um pouco mais. São movimentos 

combinados, não sei se a gente não perde um pouco disso nos próximos dois, três anos em 

função da crise econômica e do crescimento do desemprego. Tendo em vista tudo que falei há 

alguma mudança cultural em curso, de que todo mundo tem que estudar senão não arranja 

emprego, uma coisa de fora para dentro. O de dentro da organização para fora já está posto: 

“se você não se preparar, se você não desempenhar e se preparar com treinamento e 

desenvolvimento você não fica aqui”. Isso nas organizações de maneira geral está bem posto. 

E essa mudança cultural por parte dos trabalhadores é de estudar mais ou de acabar 

deixando isso um pouco de lado? 

Vamos pensar o seguinte: temos duas ou três coisas acontecendo simultaneamente 

nos últimos 10 ou 15 anos. A gente já sabe, por exemplo, que houve um número menor de 

filhos por família, a gente sabe que houve queda na taxa de desemprego, elevação do 

rendimento e da escolaridade, essas coisas combinaram-se de maneira virtuosa: tanto pelo 

crescimento econômico, como a oferta de educação por parte de políticas públicas e tudo o 

mais, e a gente sabe pela teoria econômica que os maiores salários estão associados a maior 

qualificação e aí estou tomando a qualificação como proxy de escolaridade. Então pode ser 

que em algum momento determinados grupos de trabalhadores não queiram esforçar-se mais 

se não vão ganhar tanto mais. Mas o que acontece no Brasil por conta do atraso educacional 
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é que há uma evidente vantagem em estudar para arranjar um emprego. As empresas estão 

escolhendo sistematicamente as pessoas com mais escolaridade, algo que se autoalimenta. Só 

encontra emprego quem tem diploma e só quem tem diploma encontra emprego e isso vai 

resultar num salário mais alto, uma condição de vida melhor, os filhos já têm mais 

escolaridade que os pais. E ganham mais que os pais, podem enfrentar desemprego, mas isso 

é outra discussão, se o filho tem mais escolaridade ele muito provavelmente vai ganhar um 

pouco mais, a condição de vida vai ser melhor do que a dos pais e muitas vezes você passa 

para o seu filho também.  Provavelmente vai ter gente que vai dizer: “ah tem a geração nem-

nem” (aqueles que não estudam nem trabalham); mas esses ainda são residuais, não são foco 

de preocupação, mas no sentido geral o que está posto é: existe uma escolaridade, as pessoas 

que têm mais escolaridade encontram emprego e as pessoas que não tem escolaridade não 

encontram emprego e quem tem mais escolaridade ganha mais do que quem tem menos 

escolaridade. Essa mudança cultural vai se impondo. A perspectiva de fazer faculdade hoje 

está posta em um número muito maior de pessoas do que o número de pessoas na década de 

90, por exemplo. Isso em si já é uma mudança cultural, já é uma pressão por política pública, 

você tem uma série de elementos por aí como os jornais uma vez ou duas por semana têm 

uma seção específica para educação, o orçamento da educação já é notícia, você tem alunos 

ocupando escolas, a favor ou contra determinada medida do governo, ou seja, educação 

começa a mover as pessoas, mover interesses, ela elege pessoas, ela define quem vai ganhar 

a eleição ou não, a mudança cultural está no meio disso tudo. 

 

 

Entrevista com Fausto Augusto Júnior, Sociólogo do DIEESE da Subseção Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC 

Entrevista realizada em 15/12/2015. 

 

1) Na sua concepção, pela sua experiência e tal, o que pra você é um trabalhador 

qualificado? Como que você define um trabalhador qualificado hoje? 

Não é tão simples. Já foi mais simples. Quando a gente vai para dentro da fábrica por 

exemplo, o trabalhador qualificado é aquele que hoje dá conta da demanda que é colocada 

pro seu trabalho. E aí depende muito. Você vai ter muita literatura discutindo que o 

trabalhador é o polivalente, que o trabalhador tem que ter múltiplas funções, que a 
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qualificação é uma qualificação de competência, diversas competências, mas, no interior da 

fábrica de verdade, o trabalhador, é o trabalhador que chega e faz o que precisa ser feito. 

Para isso ele tem um conjunto de conhecimentos que ou ele já traz de fora pela experiência 

ou pela qualificação profissional em escola ou pela própria habilidade de alguma outra 

atividade que ele fez, ou ele adquire na empresa. A qualificação está muito ligada a isso e, 

como ela se altera muito rapidamente, muito difícil você saber o que é esse bendito desse 

trabalhador qualificado, já foi mais simples. 

Já foi mais simples definir? 

Já foi mais simples definir. Você dividia o mundo basicamente em trabalhadores 

manuais e os trabalhadores mecanizados ou trabalhadores de nível superior, enfim. Hoje 

não, hoje isso está mais misturado eu diria, tá mais difícil de você perceber. O que se busca 

hoje no interior da empresa é muito mais o trabalhador que resolva o problema dela e o mais 

rápido possível, que nem sempre acaba acontecendo. 

Mas assim, num sentido mais amplo, você acha que essas exigências da empresa hoje 

são compatíveis o que seria plenamente um trabalhador qualificado? 

Não, depende do nível que a gente está trabalhando, isso é tão relativo. 

O trabalhador qualificado não é só aquele que detém o controle de todo o processo de 

produção? 

Não, não existe trabalhador que detenha o controle do processo de produção. 

Mas é isso que estou falando. Hoje muitas pessoas discutem que não existe um 

trabalhador qualificado justamente porque ninguém detém esse controle. 

Isso é uma grande besteira, porque na verdade desde o Taylor e se for pegar desde o 

final das corporações de ofício, ninguém detém todo o controle do processo. Então, isso é 

uma grande ilusão, se você usar a definição por aí, eu acho que não funciona. O que você 

tem hoje é assim, ou você tem um conjunto de atividades ligado muito à prática cotidiana 

dele, que seja manual, que seja diferente e aí ele vai ser qualificado para aquilo ou você vai 

ter um trabalhador que tá vinculado à manipulação da máquina ou a sua manutenção, ele vai 

ser vinculado àquilo, ou você vai ter os níveis de chefia, gerência, controle e projeto que 

também estão vinculados àquilo. Dizer que... eu posso te falar com muita tranquilidade...  

mesmo o engenheiro dentro de uma fábrica hoje, ele não tem pleno controle de todo o 

processo, isso é uma forma de você vender uma ideia que não existe. O que acho que faz um 

pouco mais de sentido é que vem mudando, é que o trabalhador... é que é muito complicado 

isso... hoje, o trabalhador, ao mesmo tempo que lhe é dito e muitas vezes demandado que ele 

faça muitas tarefas, ou seja, que ele saiba fazer muitas coisas e, mais importante do que 
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saber fazer muitas coisas, ele se adapte rapidamente a diferentes postos de trabalho (acho 

que essa é a principal demanda que tem hoje), ao mesmo tempo esse trabalhador conhece 

muito menos do processo do que um trabalhador anterior, não dá pra comparar. Se você 

pegar um torneiro mecânico dos anos 70, dos anos 60, e você pegar hoje um operador de 

CNC, um operador de centro de usinagem, o trabalhador de centro de usinagem sabe pegar o 

comando que vem de algum outro lugar para ele, sabe alimentar a máquina e sabe apertar o 

botão vermelho. Na melhor das hipóteses ele sabe que deu algum problema na peça ou algum 

problema na máquina. Mas aí se você pegar um torno e jogar na mão dele ele não faz a peça 

como fazia nos anos 60. Então se eu pensar do ponto de vista de quem sabe fazer, o 

trabalhador anterior sabia fazer muito mais do que o trabalhador de hoje, mas se eu pegar o 

trabalhador dos anos 60, que inclusive a gente tem alguns, e colocar ele para operar a 

máquina na central de usinagem ele não vai saber operar. Pra muita gente esse trabalhador 

será considerado desqualificado ou não qualificado. Em compensação o conhecimento dele 

da peça e da própria mecânica de materiais, da própria mecânica de materiais é muito maior 

que a do outro que só mexe com a central de usinagem. Por isso que eu digo que isso é muito 

relativo. O conhecimento do trabalhador hoje dentro empresa, dentro da unidade de trabalho 

dele, é muito menor do que fora em outro momento. O conhecimento intrínseco, aquele que 

de fato ele sabe para que serve, para que faz, como faz. Agora, pra demanda, em grande 

medida é operar a máquina, então acho que essa é uma diferença importante hoje. E é 

bastante diferente. Não é muito diferente... eu posso pegar coisas mais simples assim, até na 

sua vida cotidiana... se você pegar um amigo seu que tenha operado com DOS, no começo 

dos anos 90, ele certamente sabe mais de computação do que você que a vida inteira operou 

com Windows. Que a vida inteira clicou em ícones, enquanto ele não, ele sabe tudo que tá 

por trás daquela página. Só que, o mercado vai pedir o sujeito que saiba mexer, sei lá, em 

Excel, que saiba programar em Java, o que está por trás pouco importa. Então acho que essa 

mudança de perfil é uma mudança muito forte, quando você pensa a qualificação, em 

especial quando você pensa o conhecimento que aquele trabalhador detém. Tem um texto que 

não sei se você leu, que chama “O saber do trabalho” é de um americano, um antropólogo 

americano chamado Mike Rose. Ele é um texto bem interessante para você pensar um pouco 

sobre uma outra visão, né, do que a gente entende como saber do trabalho, eu acho ele ajuda 

a gente a entender que existe um conhecimento que é um conhecimento tácito, um 

conhecimento não declarado, não sistematizado, que está intrínseco a qualquer trabalhador e 

qualquer forma de trabalho. E esse conhecimento normalmente não é sistematizado. Esse 

conhecimento em si eu diria que o trabalhador hoje tem menos do que tivera em outrora. O 
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que você hoje tem mais dificuldade é a necessidade de adequar esse trabalhador em diversos 

momentos da fase produtiva. Isso, sim, eu acho que tem dificuldade. 

Mas essa perda você não considera como uma desqualificação, porque é tudo muito 

relativo? 

Bem, depende. Enquanto saber geral... enquanto... ele vem perdendo. Desde o mestre 

do fim da corporação de ofício até o trabalhador hoje de uma fábrica, se perdeu muito, ele 

vem perdendo muito ao longo da história, de conhecimento. Agora, do ponto de vista social, 

não é isso que define se ele é qualificado ou não, entende? É muito mais a pergunta pra você, 

que tem a ver com a sua tese do que pra mim, porque a depender do que você coloca na sua 

tese, você compreende o que tá chamando de trabalhador qualificado, vai pra um lado ou vai 

pro outro. Eu diria que hoje a tendência é ele ter menos conhecimento sobre seu trabalho. 

Por outro lado, ele tende a ser um sujeito mais polivalente, ou seja, não no sentido do que ele 

sabe, é polivalente no sentido da adaptabilidade dele. Isso é uma, acho que é uma diferença 

grande entre o que a gente entendia como trabalhador qualificado como o operário padrão 

dos anos 70 e o que você tem hoje. Hoje você quer um trabalhador que seja maleável. Eu 

pego ele aqui, coloco ele lá, ele faz isso, faz aquilo. Mas no fundo ele sabe profundamente 

muito pouco de nada. Ele sabe pouca coisa de muita coisa, mas é o suficiente pra tocar a 

empresa. E como eu preciso rodar, preciso de gente, preciso de coisas, é mais provável que 

ele seja interessante assim. 

 

2) As empresas – pelo que você observa assim – preferem trabalhadores previamente 

qualificados, e elas exigem, ou preferem treiná-los? Por quê? 

Não. Elas trabalham com a tese de que vão treinar. É ilusão achar que... existe um 

grande discurso de que ela quer um trabalhador mais qualificado e que ela precisa de um 

trabalhador mais qualificado. Não, ela vai treinar. Dificilmente uma empresa contrata um 

trabalhador que ela de alguma forma não o treine. 

Você diz com os olhos na metalurgia ou no geral? 

Bem, eu posso falar do que eu conheço, do que eu conheço assim... muito na indústria 

metalúrgica, um tanto na indústria química, eu diria que constantemente mesmo na 

construção que talvez tenha uma visão um pouco diferente disso, pessoal de telecentro que eu 

converso, raras empresas grandes ou médias-grandes, empresas constituídas que não tenham 

sua política de treinamentos. O que não significa que é bom, o que não significa que 

funcione, o que não significa que seja o ideal. As empresas precisam obrigatoriamente fazer 
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um processo de adaptação desse trabalhador. Em grande medida é treinamento e 

qualificação. Em alguns casos é qualificação pesada. A gente vê muitos casos de... vou te dar 

um exemplo: é muito comum em montadoras você precisar de pintor. O pintor da montadora, 

ela normalmente vai buscar no mercado quando não tem pintor de montadora ai perdido pelo 

mundo, ela vai buscar esse cara no mercado, ela vai buscar normalmente esse cara num 

pintor de oficina. Esse cara não serve para ele. Obrigatoriamente ela vai pegar esse cara e 

vai colocar esse cara pra treinar dentro da fábrica. Pode ser em programas próprios, em que 

ela tem de fato a figura lá, a escola lá dentro, mas pode ser também de maneira informal, o 

que a gente chama que são os trabalhadores que estão em período de treinamento etc. Na 

verdade, você coloca ele na linha com uma linha mais baixa, você coloca em momentos 

separados na linha. Coisas muito específicas como os martelinhos de montadora, eles são 

colocados na linha pra fazer o trabalho de desamassar os carros que amassam na produção, 

mas é o que cara quando chega lá, ele começa ali na linha, mas rapidamente botam ele no 

final da linha e colocam ele num carro ele que possa ficar o dia inteiro lá tentando resolver o 

problema do carro. Então, ele tá fazendo um treinamento apesar de não ser um mecanismo 

formal de qualificação. Então, o próprio grupo ou a própria liderança acaba colocando ele 

em algum tipo de treinamento. Isso é em quase todas, desde um cargo grave, mais complexo 

como esse por exemplo em que o cara chega a ficar três, quatro, cinco meses até entrar de 

fato na linha, até coisas mais simples em que o cara começa um treinamento que dura duas 

semanas e aí a vida dele segue em frente. E aí que eu acho que tá a diferença: o que as 

empresas pedem hoje não é um trabalhador que saiba, mas um trabalhador que aprenda. 

Essa é a grande diferença e o que as empresas reclamam não é que esse trabalhador não 

sabe, elas sabem que ele não vai saber, mas ele precisa deter um conjunto de conhecimentos 

e um conjunto de habilidades que são pressupostos pra que ele aprenda no posto, é isso que 

ela pede. Então, quando você fala assim “Ah o profissional do SENAI não é um profissional 

que sai qualificado”. Não, ele não sai qualificado, se eu pegar o melhor aluno do SENAI, em 

qualquer área que você pegar e jogar ele dentro da produção ele não serve. A diferença é 

que enquanto o trabalhador que eu peguei lá no final do ensino médio de uma escola pública 

e joguei dentro da fábrica e peguei o menino que saiu do SENAI, o menino do SENAI tá 

pronto em muito menos tempo. Por quê? Porque ele já detém um conjunto de habilidades, já 

detém um conjunto mínimo de conhecimento, ele já detém noção de um monte de coisas que 

faz com que ele se adapte rápido ao posto, isso faz muita diferença. Por isso que fica esse 

debate que “no fundo nós não queremos qualificação, nós queremos o cara que tenha 

competência”, aí fica discutindo que tipo de competência, aí fica  aquele monte de baboseiras 
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da competência A, B, C, a competência comportamental do cara que quer aprender... no 

fundo, no fundo o que ele quer é pegar um cara que rapidamente eu bote no posto e ele se 

adeque ao posto e dê produção, seja lá qual for. 

Em momentos de crise mesmo como hoje, acaba que a competição entre os 

trabalhadores aumenta.  Do jeito que você está me falando, como é a empresa que treina, é 

algo muito específico, então um trabalhador que já venha com uma experiência... isso seria 

um sinal de qualificação para a empresa que vai contratar? 

Eu acho que isso já foi, na verdade, é o contrário. Quando a gente tá num período de 

bonança, num período de crescimento como o que a gente viveu aí de uns 10 anos para trás, 

em que começou a faltar mão de obra, o que você buscava era exatamente isso: você buscava 

um trabalhador pronto, pois se você está aumentando a produção precisa aumentar [o 

número de funcionários]. Esse trabalhador não existia porque já tava empregado e aí você 

tinha que tentar achar quem você pudesse para socar na linha. Quando você entra em crise, 

o processo é diferente, na verdade ele é o oposto. E aí vai virando as loucuras que a gente 

vive nessa discussão de qualificação e de contratação. O primeiro estágio da contratação 

normalmente é o recursos humanos, ou gestão de pessoas, depende da área. Em épocas de 

crise, esses caras chegam a receber, dependendo a empresa, sei lá, 1000 currículos por mês 

ou 10000 currículos por mês, ou seja, eles nem leem esses currículos. Na verdade, grandes 

empresas ou eles têm para cargos intermediários que fazem esses serviços, que são empresas 

terceiras, ou eles têm sistemas, o caso da Volkswagen ou a Rhodia, essas empresas grandes 

você nem sequer entrega mais currículo, você digita o seu currículo no site deles. Quando 

você digita o currículo no site, eles já colocam pré-selecionadores, então isso define. “Ah o 

cara tem segundo grau, não tem segundo grau; o cara tem faculdade, não tem faculdade, o 

cara tem...”, eles têm corte por idade. Então, “Eu quero trabalhadores mais novos porque eu 

preciso rejuvenescer minha linha, eu preciso de gente mais forte que me dê menos trabalho 

de doença profissional ou que não esteja à beira da aposentadoria” e aí eles fazem esses 

cortes, esse é o primeiro corte. Aí o segundo corte vem depois quando eles chamam pra 

entrevista. Na primeira entrevista também com o RH, também é uma entrevista de 

impressões, porque ele tá procurando muito mais um trabalhador que seja capaz de se 

envolver com a empresa, que compre os valores da empresa, que possa minimamente ser um 

cara que esteja a disposição da empresa do que a qualificação propriamente dita. Na 

terceira fase que ele vai se colocar de frente com quem de verdade entende, então vai ser lá 

na frente depois que você já cortou gente pra dedéu pelo caminho que você vai olhar o que de 

fato ele sabe. Até então são impressões, normalmente impressões de quem não conhece a 
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área, o que é mais comum ainda, você botar um cara para trabalhar, sei lá, numa 

ferramentaria, numa área de usinagem, o máximo que o RH vai precisar olhar vai ser se 

talvez ele tem x anos de experiência, se ele tem curso do SENAI, não vai passar muito disso. 

Quem vai colocar a mão nele mesmo, ou vai fazer perguntas, ou vai botar ele pra operar 

alguma coisa pra testar vai ser o chefe da área, ou vai ser um gerente de área, enfim, alguém 

dessa área. Isso já é a última fase, então na crise, quando você chega nesse período você já 

perdeu um monte de gente, inclusive, muito mais competente do que chegou na ponta – essa é 

uma discussão que a gente fazia há muito tempo, desde os anos 90 –, esse é um grande 

problema. E é compreensivo porque se você for levar currículo o cara vai ter uma pilha de 

currículo. Então, não necessariamente é a experiência que te vai chamar atenção, vai 

depender muito do objetivo do momento da sua contratação. Então se eu quero um processo, 

se eu tô rodando a empresa, eu quero trabalhadores mais jovens, trabalhadores mais 

baratos, eu vou ter um tipo de seleção, se eu preciso de trabalhadores experientes para 

determinados cargos muito específicos dentro da empresa, eu vou roubar esse trabalhador de 

uma outra empresa ou vou buscar no mercado se ele estiver parado por aí. O mais comum é 

roubar de uma outra empresa para cargos específicos, em que você chegar a pagar dote pro 

trabalhador, ou seja, você paga uma grana pro trabalhador sair de uma empresa e ir pra 

outra, casos que acontecem muito na petrolífera. Vira e mexe as... enfim, Shell, essas 

empresas... compram trabalhadores da Petrobrás. Comprar que eu diga é comprar mesmo, 

ele dá R$ 1 milhão pro cara sair da Petrobrás e ir pra uma vaga na empresa dele. Bem, e aí 

vai subindo, né, até chegar o nível dos headhunters da vida, que vai ter outro perfil de 

contratação. Então, por isso que eu tô dizendo que é muito relativo, depende muito do 

interesse de cada empresa, muito da estratégia daquele momento do RH, nós ainda não 

estamos assistindo à crise, ainda estamos num mundo meio... nós estamos no intermédio, né, 

entre o crescimento e a crise, eu acho que a partir do ano que vem a gente vai assistir de fato 

o que que é isso mesmo. 

Mas então, pelo que você está falando, assim, e pelo que você falou antes e tal, mesmo 

numa crise, não tem uma transferência tão grande da responsabilidade da empresa para o 

trabalhador para se qualificar? Quem quer fazer isso... no caso, a partir desses pré-requisitos 

todos seleciona, mas a empresa acaba fazendo isso? 

É, de alguma forma a empresa vai qualificar. 

Até mesmo na crise? 

Até mesmo na crise. Agora, é claro, né, o que estou discutindo contigo é: ela não 

precisa de um profissional qualificado, ela precisa de um profissional adaptado. Isso faz 
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diferença, isso ela tá buscando. E aí na crise é bem pior, porque no crescimento você 

precisava de alguém que resolvesse o seu problema rapidamente: “Acabei de receber um 

pedido, preciso entregar o pedido no mês que vem”; “Eu comprei a máquina, a máquina 

chegou, preciso que alguém opere a máquina e eu preciso de alguém que opere a máquina 

amanhã”. Então quando você está crescendo, você vai querer tentar achar esse cara com 

experiência, o mais rápido possível porque precisa da produção e precisa entregar o pedido. 

Bem, o problema é que normalmente quando você está em crescimento esse trabalhador 

falta, então você cria outras estratégias para colocar ele para produzir o mais rápido 

possível. Quando tá em crise é o oposto: eu não tenho uma máquina, eu não tenho um pedido 

chegando, o que eu tenho é que tentar diminuir os custos da minha produção e então eu 

mando trabalhadores embora, enxugo a minha produção e fico com os trabalhadores 

melhores e mesmo quando vou para fora buscar, eu vou buscar trabalhadores mais 

produtivos, que não necessariamente sejam os que sabem mais, mas, por exemplo, que sejam 

mais rápidos. Então há várias questões no meio. Na crise é pior ainda, na crise o que a gente 

vive é um discurso da qualificação para legitimar a falta de vagas, né, e a razão pela qual 

vou dizer que você está desempregado e ele está empregado, o discurso da qualificação na 

crise é uma grande besteira. No crescimento, existe falta de mão de obra qualificada, isso é 

real, na crise, isso é ficção. Isso é um discurso para você legitimar a taxa de desemprego 

alta. Esse é um grande nó, você vai assistir isso claramente e é fácil de ver. A hora que você 

começar a olhar pro recurso público gasto em qualificação profissional em épocas de 

crescimento, a tendência é você ter um aumento de gastos com qualificação profissional 

pública em especial escolas etc, escolas grandes grandes, [isso] em épocas de crescimento. 

Quando entra em crise, diminui. E pior, se você fizer o custo/aluno diminui mais ainda. 

Porque quando você está em período de crescimento, você procura profissionais – você tende 

a trabalhar com uma tese de profissionais – mais bem qualificados, então os cursos técnicos 

de longo prazo e as próprias faculdades começam a encher. Quando o crescimento cai, o que 

você vai assistir são um proliferação de cursos de pequeno prazo, muito curtos, em que o 

cara sai desempregado, e eu Estado preciso dar uma desculpa para ele então crio um 

cursinho para ele de um mês e boto ele para fazer um curso qualquer de qualificação. E aí 

você vai ver por que você faz isso? Na verdade, para criar uma grande ilusão para ele 

continuar arrumando emprego, mas que na prática não é esse curso que vai diferenciar 

muito isso, isso aconteceu muito nos anos 90, ainda não estamos assistindo isso, mas a 

tendência é começar a assistir agora. A qualificação é necessária quando você cresce e ela é 

falada, ela é gritada quando você está em crise. Então a tendência é essa: você vai jogar 
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agora a culpa do desemprego para o próprio trabalhador, então você é culpado porque não 

se qualificou. Mas isso não era um problema no crescimento. 

 

3) Aos olhos da empresa, quais características seriam necessárias para classificar um 

trabalhador qualificado? E os requisitos para contratação? 

Acho que você falou mesmo, né? É ter essa gama de habilidades prévias, né, pra poder 

desenvolver o trabalhador? 

É, acho que sim, são características que o sistema vai dizendo, nos anos 90 a gente 

chamava isso de habilidades: “Ah o sujeito tem que ter x habilidades...” a partir dos anos 

2000 isso virou competência: “Ah o cara tem que ter várias competências...” mas no fundo o 

que você busca nele é um conjunto de características que ele construiu ao longo de sua vida 

pessoal e profissional e esse conjunto de características vão ser mais fáceis ou mais difíceis 

de adaptar no mundo da produção. É isso que as empresas acabam buscando, pelo menos é o 

que eu acredito e vejo mais. 

Então, só que essas características não são diretamente necessárias pro trabalho, mas é 

um sinalizador de desenvoltura do trabalhador? 

É que elas são desenvolvidas no ato do trabalho. Isso que é difícil de compreender. Por 

que o SENAI é muito mais eficiente? Não é porque o SENAI ensina o cara a fazer o que ele 

precisa saber. É que como ele simula o mundo do trabalho, e simula de maneira muito 

eficiente e simula desde a rigidez e disciplina do trabalho até a forma como você senta na 

máquina, até o operar da máquina, essas características vão te ajudar a trabalhar em 

qualquer máquina, em qualquer empresa. Então, se você é um trabalhador que é 

disciplinado, se você é um trabalhador que é curioso, se você é um trabalhador que tem uma 

certa habilidade manual e uma certa habilidade cognitiva, esse conjunto de coisas que você 

carrega da sua vida, que você desenvolveu seja escola seja no seu emprego, é isso que vai 

fazer diferença quando eu colocar você no seu posto de trabalho para uma pré-qualificação 

ou alguma qualificação imediata. Isso vai mudar. Se você pegar um menino que sai do 

Ensino Médio que nunca mexeu com nada, que não arrumava o carro do pai, que não sabe 

trocar um pneu e colocar ele na fábrica falta muita coisa para ele. Falta inclusive disciplina 

para acordar todo dia cinco horas da manhã, bater o cartão as sete, ficar oito horas sentado 

numa posição, falta inclusive isso. Isso ou alguns empregos anteriores, a sua própria 

experiência, ou alguns cursos vão te montando. Para mim essa é a grande virtude do SENAI 

quando eu penso em empregabilidade, nesse conceito. Porque ele vai te colocando no mundo 
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real do trabalho, ele vai te disciplinando, ele vai te dando elementos que você vai se utilizar 

deles em outro momento, coisas que não necessariamente as outras escolas te dão, o que é 

uma longa discussão de como se faz, isso é o que no fundo as empresas querem. Porque não 

tem jeito, né... eu vou tirar um cara de uma máquina, vou botar ele em outra, depois ele vai 

pra outra, daí ele muda de emprego, vai para uma terceira máquina, ele tem noções. A não 

ser que seja um trabalhador muito especializado... ah o cara é um trabalhador que faz 

manutenção em determinadas áreas de máquina. Aí tudo bem, esse cara vai buscar 

conhecimento e esse cara você não forma rapidamente, esse cara você forma longamente, 

seja na escola seja no trabalho. Mas aí são áreas muito específicas, a gente fala muito na 

área da manutenção, algumas áreas de projeto, algumas áreas de desenvolvimento, então eu 

diria da manutenção pra cima você vai ter essa preocupação. Estamos falando aí de não 

mais de 20% do conjunto de trabalhadores. 

 

4) Como a qualificação dos trabalhadores influencia e/ou garante fatores como 

manutenção do emprego – salário, plano de carreira, obtenção de emprego? 

Acho que a obtenção do emprego você já falou um pouco, né? Mas mais pelo salário e 

pelo plano de carreira dele. 

Acho que a manutenção, assim, entra num momento de competição interna. “Vou 

demitir, agora, eu vou demitir o A, B ou C? ”. Quem você vai demitir? Você vai demitir... são 

dois fatores que levam à demissão, um objetivo e um subjetivo. O subjetivo é se o cara gosta 

ou não de você, as razões que levam o teu chefe a gostar ou não de você, sabe Deus. Não dá 

pra você dizer assim “ah, existe um fator objetivo claro”, não, existe um elemento subjetivo 

muito grande nisso, então você tem que levar isso em consideração, porque tem chefe que vai 

gostar de você porque você tem uma boa comunicação, outro porque é elemuito eficiente... 

enfim, pode acontecer de tudo. Do ponto de vista objetivo, o que a empresa vai buscar é o 

trabalhador que lhe dá melhor produção com menor custo, e o que eu chamo de custo? Às 

vezes eu tenho um trabalhador que ele é muito produtivo, mas ele me dá muito custo, porque 

ele tem uma família que me onera demais o plano de saúde, porque ele tem um vida que, 

enfim, o sujeito atrasa pra caramba ou porque ele fica muito doente. Enfim, tem uma série de 

coisas que faz o sujeito acabe entrando na linha de corte dessa empresa. Pode ser folgado 

também, pode ser um monte de coisa. Não é o conhecimento que garante, em 90% dos casos 

não é o conhecimento que garante o sujeito lá dentro, o que garante ele lá dentro é a atitude 

que ele tem com a própria empresa, né, e isso não se aprende com a qualificação. Existem 
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alguns trabalhadores específicos, de determinadas áreas, que esses, sim, guardam 

conhecimentos muito específicos que faltam ao mercado e esses são garantidos pelo 

emprego. Mas se você me falar assim “é o geral da produção também?”, não. Em cada linha 

você vai ter alguns poucos que fazem isso. E tem os fatores que são fatores inerentes: quando 

estou demitindo vou escolher se eu quero demitir trabalhadores mais novos ou trabalhadores 

mais velhos, se eu vou demitir mais caros ou mais baratos. Posso ter dois trabalhadores 

trabalhando na minha empresa, um custa o dobro do preço do outro. Depende do que eu 

quero. Se ambos estão ali relativamente similares, eu vou demitir o que ganha mais. Então a 

qualificação vai ajudar, mas não é determinante, não é determinante sozinha na escolha, ela 

é um dos elementos que o sujeito, quando está avaliando quem vai e quem fica faz com que 

escolha. Normalmente a empresa vai ter uma lista do RH, o RH vai indicar para você “tem x 

faltas, tem x horas no departamento médico, tem x problemas de custo, tem x faixas 

salariais”. Ponto 2: agora, a partir desses critérios que você já tem na sua mão, você, chefe, 

escolha, sei lá, 20, 10 da sua área que você vai ter que demitir, né, e aí o cara escolhe. E aí 

como é que ele escolhe? De novo, ele escolhe tudo isso e normalmente o cara que resolve o 

problema dele fica. Resolver o problema do chefe é assim: “eu preciso de alguém para 

trabalhar amanhã, amanhã é sábado, o cara vem, o outro não vem. “A minha máquina teve 

um problema de produção e eu preciso ficar operando até às 8 da noite, esse fica e esse não 

fica. Tudo isso influencia. O conhecimento em si é um pedaço, posso ter um trabalhador 

muito mais produtivo, esse pode ter mais efetividade e eu fico com ele, e o outro não. O 

mesmo vale para plano de carreira e de novo, plano de carreira é outro problema, então a 

gente ouve muito essa discussão de carreira e ela ficou muito forte em épocas de crescimento. 

A gente passou quase uma década crescendo – eu não sei quantos anos você tem, mas 

provavelmente você viveu uma boa parte da sua vida estudantil e profissional nesse período, 

a tendência é a gente achar que esse período era o período e não era, os 10 anos anteriores a 

2013, 2012 são exceções que a gente viveu – nesse período o plano de carreira ele se 

fortaleceu, eu precisava manter funcionários e a melhor maneira de manter funcionários na 

minha empresa (até porque o mercado está aquecido) é você vender o futuro para ele e o 

futuro vem da carreira. Então os planos de carreira ao longo dos anos 2000, eles entraram 

em ebulição, eles voltaram a ser algo relevante. Nos anos 90, o plano de carreira não existia, 

se você pegar a literatura da administração, os planos de carreira nos anos 90 eram coisa de 

estatal, serviço público e uma ou outra área muito específica, a discussão dos anos 90 era 

flexibilidade e bônus. Então eu pagava um bônus, da onde nasce a PLR, a Participação nos 

Lucros e Resultados, a ideia é que ela incentivaria o sujeito a trabalhar mais e melhor e 
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daria pra ele uma remuneração variável por isso, conforme sua performance dele dentro 

naquele ano. Bem, por quê? Porque eu tinha uma taxa de desemprego de 20%. Então, eu não 

tinha interesse em segurar a mão de obra, ela queria ficar na minha empresa, não era eu que 

queria que ela ficasse comigo. Então o plano de carreira dos anos 90, ele vai se dissolvendo, 

inclusive nas teorias, ele vai ser muito mal falado, inclusive, os planos de carreira, inclusive, 

nas grandes empresas vão sendo desmontados. Nesse período de 10 anos em que eu preciso 

segurar a mão de obra, o plano de carreira volta a aparecer como algo relevante e agora a 

tendência é ele perder a importância novamente. Aí você me diz: “o que fazia com que o 

sujeito angariasse espaço no plano de carreira? ”. Bem, aí vai depender do modelamento que 

você faz do plano de carreira, cada plano de carreira tem intenções diferentes. Eu tenho 

planos de carreira que têm uma intenção de manter o sujeito imobilizado, então ele vira uma 

espécie de cenoura. O sujeito está sempre subindo um pouquinho, quase se promovendo, mas 

nunca se promove. Está sempre correndo, correndo, nas letrinhas ali. Então esse é um 

caminho. Eu tenho planos de carreira que promovem a competição, então eu tenho 

movimentos de pontuação, movimentos de prova ou algum tipo de seleção no meio do 

período em que o cara ganha a promoção ou não. E eu tenho planos de carreira 

absolutamente informais, em que o sujeito enche o saco do chefe, o chefe acha que ele é bom, 

ele corre o risco de perder o cara porque ele tem uma proposta de uma outra empresa então 

ele encaixa o cara no outro quadrado. Isso tudo vai se organizando dentro da empresa, 

poucas empresas de fato têm planos de carreira eficientes, a maior parte são pontos. E a 

tendência agora eu diria que vai ser muito menos você privilegiar os planos de carreira e 

muito mais viabilizar o emprego. Então a ideia da qualificação para evolução profissional 

tende a diminuir, a tendência vai ser a gente assistir o que a gente viu nos anos 90: a 

qualificação profissional é um pré-requisito para você se manter empregado, o discurso deve 

ser esse. Vai mudar o discurso. Quer dizer, a não ser que o mundo mude no ano que vem ou 

daqui dois anos, mas caminhar pelo o que aparenta que vai caminhar, a gente vai voltar a 

algo parecido com os anos 90. 

Mais incerto para o trabalhador? 

Ao mesmo tempo com uma geração diferente. Porque a geração mais nova hoje tem 

uma visão diferente de carreira diferente da geração anterior. Eu diria que a geração de hoje 

ela tá mais adaptada a esse tipo de mundo. O que a gente tem assistido nas empresas é que 

até a geração dos anos 90 – geração que eu estou falando é imaginar uma pessoa de 30 anos 

nos anos 90, uma pessoa de 30, 30 e poucos anos, ou seja, que tem família constituída, não é 

o cara que acabou de chegar na empresa e ele tem uma visão de mundo – até quem tinha 
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essa faixa de idade nos anos 90, o emprego era algo importante para ele, emprego era algo 

que ele defendia, então ele se sujeitava a muita coisa em nome do emprego. O que a gente viu 

na geração que vai se sucedendo, geração dos anos 2000 e agora depois de 2010, é uma 

geração que busca muito mais o ganho imediato, até porque ele pulava, né, de emprego, a 

fixação do emprego era muito relativa, era muito baixa até. E ao pular ele buscava 

maximizar o ganho no menor tempo possível, então ele entrava na empresa e queria ascender 

muito rapidamente na carreira. Enquanto nos anos 90 o cara gostaria de ficar... nos anos 70 

o cara queria ficar 30 anos, nos anos 90 o cara sonhava em ficar 10, nos anos 2000 o cara 

esperava chegar no topo da carreira em cinco anos e normalmente pulava do emprego com 

dois e três anos. Então o que que ele faz, ele queria uma carreira muito rápida. Eu não sei o 

que vai ser agora, porque essa geração é uma geração que está acostumada a pular, 

acostumada com o ritmo de maximização de ganhos numa realidade que vai fazer isso 

mesmo: vai rodar trabalhadores mais rápido, vai deixar caras mais desempregados, o fato de 

ficar desempregado muito tempo vai fazer com que no emprego seguinte ele queira 

maximizar mais ainda o ganho, então eu não sei direito o que nós vamos assistir nessa nova 

geração. Então se você for para uma fábrica hoje, uma montadora que tem trabalhadores 

novos, a visão que ele tem de mundo é muito diferente de um trabalhador de 40, 50 anos. 

 

5) Como o atual cenário de qualificações e ocupações se relaciona com as novas 

tecnologias principalmente no âmbito da organização do trabalho? 

Mas eu acho que você já comentou também um pouco. É o que a empresa pede, como 

é que isso se organiza hoje na montadora. 

Então, eu vou falar pra você uma coisa engraçada. A gente tem uma tendência em teses 

e estudos etc, a olhar pra ponta. Se eu te levar agora na Volkswagen você vai ver um mundo, 

você vai achar lindo, a Volks talvez não tenha porque a Volks é uma fábrica que tem muita 

área velha, mas se eu te levar na Scania, por exemplo. A fábrica é quase toda robotizada, a 

mão do trabalhador não é suja, ele anda de bermuda e camisa polo branca. Então você vai 

“nossa, isso aqui é o mundo, né, aqui demanda muita qualificação, aqui tem muitas 

máquinas, aqui tem muitos robôs, aqui tem muito...”. Mas essa não é a realidade da maior 

parte dos trabalhadores, né. Quando você vai descendo na organização, então você sai de 

uma mega empresa multinacional e vem descendo até chegar você numa empresa familiar de 

10 funcionários que faz parafusos, sei lá, a distância é muito grande. Então esse cara aqui 

tem uma relação com tecnologia, esse cara aqui tem outra relação com tecnologia. A 
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tecnologia que esse cara opera é uma máquina de fazer parafusos, uma frisadeira que ele 

bota o negócio e gospe parafusos na mão dele. Esse aqui não, tá ocupando um robô de seis 

braços, tá operando um centro de usinagem 5D, que a peça vira de todo lado. Então são 

níveis de tecnologia muito grandes a diferença, e que exigem competências, habilidades, 

conhecimentos diferentes e que são buscados de maneiras diferentes e, quando a gente pensa 

em qualificação, a pergunta que a gente tem que ter é: “Aonde estou olhando? Como eu caso 

a evolução tecnológica da produção com o trabalhador que eu quero para esse lugar?”. 

Então não adianta eu achar que vou pegar um trabalhador com esse grau de qualificação e 

ele vai vir trabalhar aqui. Ele vai ser absolutamente ineficiente. Ele vai ser chato, não vai 

gostar do posto de trabalho dele e muito provavelmente ele vai ter uma relação com o 

trabalho manual muito ruim, ele vai ter uma habilidade manual muito ruim. Então esse 

trabalhador que opera robôs tende a ser um trabalhador muito ruim operando uma frisadeira 

manual. Então quem vou buscar aqui, eu vou buscar um trabalhador mais manual. E ali vou 

buscar um trabalhador mais tecnológico, mais intelectual. Então os níveis de tecnologia vão 

definindo muito meu perfil do trabalhador que eu quero. Mas isso é um funil ou uma 

pirâmide: aqui em baixo eu tenho mais e vou chegando e isso é um grande dilema que a gente 

vive. Estou falando muito em empresa, né, muito da indústria que é onde eu conheço mais, 

mas isso vai embora para outras áreas. Uma coisa é você pegar um rapaz que trabalha numa 

rede de supermercado e outro que trabalha lá no botequim da esquina, eles são demandados 

coisas muito diferentes, inclusive com a relação com a tecnologia. Então, por isso que estou 

insistindo o tempo todo em que você está buscando um trabalhador que tenha que se adaptar 

à sua realidade e essa realidade vai definir o perfil de trabalhador que você quer e que não 

necessariamente a experiência que vai resolver o seu problema. Porque as vezes eu quero um 

cara aqui e o cara tem a vida inteira de experiência aqui, mas não vai chegar aqui, não vai 

operar um robô, mesmo que eu o qualifique. Porque para ele tecnologia é um problema, ele 

não mexe no celular. Mas se eu cato um moleque aí que saiu do SENAI agora e que nasceu 

apertando botão de celular, ele tem outra relação com a máquina, isso altera tudo na função. 

E que é um drama, porque você diz para mim: “O que eu faço? Como organizo a tal da 

qualificação?”. Bem, eu tenho uma defesa absolutamente contrária de tudo que está aí, acho 

que a gente tem que mudar o que a gente entende por qualificação profissional e tentar 

organizar a educação de modo a não romper entre o que a gente chama de educação 

propedêutica com a educação para o trabalho, isso pra mim é um grande equívoco. Aqui nós 

estamos com um problema grave. Não é à toa que os meninos que saem das escolas técnicas 

federais têm mais chances de entrar na USP. Não é porque eles detêm mais conhecimento do 
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que o menino que estudou num ensino médio normal ou até fez o ensino médio numa escola 

particular. Não, é porque esse rompimento numa escola técnica é menor. A relação que ele 

tem com o mundo real é maior. O conhecimento tem muito mais significado para ele.  

Está mais na prática, né? 

É mais do que estar na prática. Esse menino aqui, ele sabe fazer a ponte entre a teoria 

e a prática. O menino que tá aqui mesmo numa boa escola particular não faz essa ponte bem, 

e o outro que nem tem o conhecimento, o que é pior ainda. Então assim, você ter sujeitos que 

consigam operar entre o conhecimento e a realidade faz muita diferença quando você vai 

pensar nessas novas realidades, porque o que se tá demandando hoje – de novo, né, nós 

estamos indo lá para a ponta, para os lugares mais qualificados – são trabalhadores que 

conseguem perceber e conseguem buscar conhecimento e transferir conhecimento para a 

etapa da produção. É isso que você precisa, é isso que o mundo busca e é isso que no Brasil 

nós não sabemos fazer. E eu digo fácil: engenheiros brasileiros são ruins porque eles são 

acadêmicos. Esse monte de tese que a gente faz... o Brasil é um dos países hoje que está mais 

fazendo doutor, que não serve para nada. Absolutamente para nada. Sabe fazer paper. Se 

tiver que montar lá alguma coisa que sirva para o mundo real, serve muito pouco. Inclusive 

tecnologia social. Porque está muito separado, pelo menos o que tenho assistido na discussão 

de inovação tecnológica, esse debate todo que a gente faz também. 

No caso uma educação que juntasse as duas [partes]? 

Ela precisa ter funcionalidade, né. A ditadura fez muito mal para o Brasil. E ela não fez 

muito mal só porque tudo o que a gente sabe da ditadura (opressão etc.). Ela fez muito mal 

porque ela colocou de lados a lados visões muito diferentes. A gente criou um Corinthians e 

Palmeiras em quase tudo na nossa vida política e isso é um grande problema. Então, tudo 

que a ditadura fez do ponto de vista de educação a gente tendeu a avaliar que é uma 

porcaria,  então a gente caminhou para uma outra coisa, a gente caminhou pra uma coisa 

chamada de educação para cidadania, né, e esquecemos de lembrar que o trabalho é uma 

etapa fundamental do processo de cidadania e, como eu rompi esses dois, eu deixei lá pra 

frente para resolver esse problema, e aí lá na frente não resolve. A universidade hoje é 

obrigada a ter cursos de entrada (tem faculdade que tem cursos de português e matemática, 

tem coisa mais absurda que isso?) Então você tem que ter cursos básicos dentro da faculdade 

e ao mesmo tempo o sujeito sai da faculdade e não sabe lidar com o mundo do trabalho e eu 

preciso resolver isso dentro da empresa. Bem, a mesma coisa acontece nos níveis médios. 

Você aparta demais a educação técnica da educação propedêutica, “ah então não pode ter o 

curso junto”, né. E eu avaliei que a gente foi cometendo grandes equívocos, né. No Japão, o 
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menino aprende a cozinhar e aprende trabalho manual desde muito cedo na escola, isso não 

é um demérito. No Canadá, quase todo canadense tem noções básicas de marcenaria e 

carpintaria até porque ele tem que fazer as reformas da casa dele, porque a mão de obra lá é 

muito cara. Esse rompimento que a gente fez no Brasil vem de uma tradição aristocrática, 

que achava que educação era só para os que deveriam ter e o trabalho era para os que 

deveriam fazer (os que deveriam saber e os que deveriam fazer) e que a gente reafirma 

mesmo do ponto de vista da esquerda, quando a gente vai falar da tal da educação integral. 

“Vamos discutir com a APEOESP lá a educação. Ah a educação integral... nós queremos um 

trabalhador que seja crítico”. Não, nós queremos um trabalhador p**** nenhuma. Não quer 

trabalhador. Porque você nunca ensinou ele ser um trabalhador, você nunca discutiu com ele 

o que é ser um trabalhador na educação que a gente tem hoje na escola, né. O sujeito sai com 

18 anos no nível médio e não tem ideia do que ele vai fazer no mundo. Que trabalhador 

crítico estou chamando? Não tem trabalhador ali. Ele nunca botou a mão no batente. Ele 

nunca sequer foi perguntado sobre como é viver o mundo do trabalho. Você não está 

formando um trabalhador. Posso até dizer que está formando um cidadão. Eu digo um 

cidadão pela metade, porque se ele passa dois terços da vida dele num trabalho e eu não 

formei ele para isso alguma coisa está errada. E aí a gente foi criando métodos pra dentro da 

educação pra tentar explicar esse negócio. E a gente começa a importar coisas. Então vou lá 

no Perrenoud e vou buscar a discussão lá das competências que ele vai buscar lá no Zarifian, 

na verdade, que está lá na reestruturação produtiva discutindo essa tal de competências, aí o 

Perrenoud cata esse negócio do Zarifian e reorganiza e traz isso pro mundo da escola, né. 

Então, ah esses alunos só por fazerem tais e tais atividades, quando chegarem no mercado de 

trabalho, eles já detêm as competências necessárias para o trabalho e para a cidadania. 

Balela, não terá. Eu preciso trazer o trabalho para dentro da escola, e não com trabalho 

infantil, mas como uma esfera importante da vida do sujeito. Não é simples esse debate, 

pouca gente topa fazer. Ou você tem de um lado os que vão defender a educação 

propedêutica com uma força... ou você vai ter do outro quem vai dizer: “Não,nós  precisamos 

de um treinamento. Dá lá um basicão pro sujeito, bota ele no SENAI, ele treina e pau!”. E 

vamos continuar com o mesmo problema que a gente vive hoje. 

Porque também como você introduziu tem um problema político aí no meio também, 

né? 

E são concepções de mundo diferentes. Só que são concepções de mundo que eu diria 

que uma parte, pelo menos, do mundo superou ou pelo menos busca superar e que nós o 

tempo todo reafirmamos, tanto de um lado quanto do outro. O empresário continua dizendo 
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que o melhor trabalhador dele é o trabalhador do SENAI, apesar dele não precisar daquela 

qualificação específica que o sujeito aprende no SENAI, ele precisa de uma outra coisa que o 

SENAI dá para o menino, né. E a gente na esquerda continua dizendo que a gente precisa de 

um cidadão crítico e ele vai ter isso com filosofia, com sociologia, como se tudo isso aqui não 

ganhasse sentido no mundo do trabalho. E aí nós não resolvemos o problema. Eu faço essa 

discussão lá na Educação lá na USP, enquanto a gente não resolver essas coisas, nós não 

vamos criar nem um trabalhador crítico de um lado nem um trabalhador bom ou trabalhador 

qualificado, voltando à sua primeira pergunta como a empresa quer. Aí todo mundo fica 

reclamando: a empresa fica reclamando que ninguém na educação dá o trabalhador 

qualificado que eu preciso e eu aqui na esquerda fico dizendo que nossos jovens são jovens 

alienados. Olha só, alguma coisa tá errada. Então, é uma outra visão sobre trabalho, se a 

gente não construir essa nova visão sobre trabalho nós estamos ferrados. E eu não tô falando 

de nada revolucionário, eu tô falando olhando para países como Canadá, um pouco a 

discussão da França, um pouco a discussão que tem ali nos países nórdicos, não é nenhuma 

invenção, a própria discussão que teve na Espanha um tempo atrás, uma discussão que eles 

estão tendo agora na Inglaterra, então assim, é romper com alguns paradigmas, sabe? O 

mundo é novo e eu não sei o que é esse mundo novo, tá, eu sei que ele se transforma rápido. 

E quanto mais na prática mais preparado você está pra isso, para essas transformações... 

É que o mundo vai mudando, né. Então você vai se adaptando ao mundo. Conforme o 

mundo vai acontecendo você vai acontecendo, eu acho que isso que vale a pena você olhar, 

né, e não tem jeito, hoje a gente vive um mundo um mundo do trabalho que eu brinco que é 

um mundo muito parecido com redação de jornal, né. São raros os trabalhos hoje que um 

cara não faz cinco coisas ao mesmo tempo, mesmo na produção. Ele tá operando, ela tá 

olhando a qualidade, ele tá olhando a organização e a limpeza da sua área, ele tá fazendo 

quatro coisas ao mesmo tempo sempre. E ao mesmo tempo mesmo. Isso para uma discussão 

dos anos 80 era uma loucura. Falar isso na época da discussão do Taylor parece ficção 

científica, mas é isso que as pessoas fazem no seu ambiente de trabalho hoje. Se você olhar 

um menino no tele atendimento, ele tá te atendendo, ele tá olhando para uma tela que tem 

todos os comandos que ele tem que te responder, então ele está te ouvindo, está lendo, porque 

ele não sabe o que tem que te responder, por isso que tem aqueles “tu” de vez em quando, 

então ele tá falando e tá lendo, e tem um reloginho do lado dele dizendo pra ele o tempo todo 

que ele tá estourando o tempo e, além disso tudo, ele ainda tem que ter uma competência de  

convencer você que ele não tá te enrolando, ele tá fazendo quatro coisas numa ação só. Isso 

no trabalho que a gente tende a chamar de desqualificado, não é isso? “Teleatendimento é 
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uma coisa desqualificada”: ganha pouco, ninguém quer, trabalho de jovem e tal. Vá olhar 

quem são as pessoas que trabalham em tele atendimento. Normalmente jovens, que 

normalmente é isso, né, está numa mesa jantando, falando com o pai, olhando pro celular, 

ué, ele faz isso, é normal. Ele tá na sala de aula, tá assistindo aula, tá conversando com o 

amigo no WhatsApp e tá lendo notícia no computador na frente dele. É uma nova cara de 

pessoas, é um novo jeito das pessoas viverem. É ruim? É bom? Não sei, mas é assim. E isso 

não vem só do nosso cotidiano, isso vem do trabalho, o trabalho se apropria disso ou o 

trabalho gerou isso, essa relação dialética em que acontecem essas coisas ao mesmo tempo. 

Então quando eu penso no trabalhador e na nova qualificação profissional, eu tenho que 

lidar com tudo isso. O que nós temos muita dificuldade é de ser sinceros. De ser sinceros no 

sentido de que nós temos bons discursos e poucas práticas. Vai lá para dentro da empresa. 

Vai ver o que a empresa quer mesmo. Esqueça aquele monte de livrinho de teoria, vai lá, 

dentro da empresa. O que essa empresa está precisando? Como é que as relações sociais se 

dão? Elas são mais complexas do que os livros de recursos humanos, pelo menos é o que eu 

acho. 

 

6) Aos olhos do trabalhador – acho que você deve ter um contato – quais características 

que o fazem se sentir qualificado? Se sentir “eu sou qualificado em tal coisa”. 

Vamos começar de trás pra frente. O trabalhador mais antigo, ele tinha orgulho da 

profissão dele, então ele era um pedreiro, ele ficava feliz com a obra que ele construía. É 

muito comum a gente ter ferramenteiros, a gente ter de tudo, aqui no sindicato mesmo, e eles 

nunca largam a profissão deles apesar de muitas vezes estar aqui no sindicato há 10 anos, 

então eles estão sempre fazendo. É muito comum você pegar torneiro, ferramenteiro que vira 

fazedor de móvel, aí ele faz o móvel da casa dele, da filha dele, do filho dele, do vizinho, é 

muito comum isso, né, ou seja, ele tem orgulho daquilo que ele sabe fazer. Então a gente tem 

uma camada de trabalhadores ainda que têm muito esse orgulho. Hoje, eu diria que é muito 

menos isso, ainda tem, é óbvio que tem... isso é uma coisa que indissociável. Mesmo quando 

você pega lá o que é alienação do trabalho, alienação da história do Marx etc, que Marx vê 

lá no século XIX, ele está comparando aquele trabalhador parcial da manufatura para o 

trabalhador das oficinas, né, das corporações de ofício e é isto que ele está comparando, 

nunca imaginou onde ia chegar, a que nível iria chegar, mas, mesmo esse trabalhador aqui, 

ele tem orgulho do trabalho que ele faz e isso é uma coisa que você não pode perder nunca. 

Se você conversar com o coletor de lixo ele tem orgulho do trabalho que ele faz, ele pode 
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abominar o trabalho dele, mas ele tem orgulho do que ele faz. Eu falo isso porque eu já fiz 

conversas desse tipo com o pessoal de reciclagem, né, então o trabalho te dá uma dignidade, 

ele te dá uma humanidade que é inerente ao trabalho, sela ele qual for, inclusive o trabalho 

alienado. Então isso é dialética, ao mesmo tempo que o oprime o realiza. Isso é real, isso não 

é teoria. Com qualquer trabalhador que você conversar, de alguma forma ele vai referenciar 

ao trabalho dele pra você. Numa conversa de duas horas ele vai falar sobre o trabalho pra 

você mesmo que você esteja jogando futebol com ele, então isso é um fato, então você não vai 

perder isso, sinceramente, não acredito que perca. Agora, eu acho que hoje o ter tem um 

poder maior do que o saber, então ele tem diplomas... de qualquer coisa, ele tem diploma de 

inglês, de nível médio, de curso disso, de curso daquilo, ele tem diploma de nível superior, ele 

tem MBA, ele tem mestrado, ele tem doutorado... ele tem. Ele acumula coisas, né, e quando 

você pergunta para ele o que ele é, ele fala muito mais do que o que ele tem do que o que ele 

sabe. Ele acumula isso e ocorre mesmo se você conversar com doutores da universidade. O 

que é um currículo Lattes? O que ele te mostra? Mostra muito mais do que o cara tem do que 

o que ele sabe, então isso é uma característica hoje. E aí isso transpassa para o mundo real 

dele, isso transpassa pro mundo objetivo, né, ele tem dinheiro, ele tem salário, ele tem 

emprego, ele tem empregabilidade, ele oportunidades de emprego à sua disposição. Então eu 

não acho que ele está preocupado no que ele sabe para ter as oportunidades, ele está 

preocupado as oportunidades, em ter o emprego, o salário, em ter dinheiro guardado, em ter 

casa, em ter carro. Isso é muito mais forte do que era antes, a nossa noção de profissão, ela 

diminuiu muito. O sujeito era um ser profissional. Me lembro do meu pai, meu pai dizia 

assim: “Você pode fazer o que quiser da vida, mas tenha uma profissão, meu filho”. Essa era 

uma frase. “Qualquer profissão. Seja um açougueiro”. Mas é uma profissão. “Seja um 

sapateiro”. É uma profissão. A ideia da profissão era muito forte, a profissão era o que? Era 

deter o conhecimento sobre alguma coisa que eu fizesse no mundo do trabalho. Isso hoje é 

fluído. Mesmo os cargos, se você for olhar as descrições de cargos dos planos de carreira 

das empresas, não existe mais esses cargos específicos. O cara é, sei lá, o cara é frisador, é 

torneiro. Hoje ele é operador, ele é assistente, ele é ajudante, ele é normalmente isso e aí as 

múltiplas possibilidades que cada um desses cargos largos acabam mostrando. Porque é 

muito fluído, ele hoje tá aqui, amanhã ele tá lá. É muito mais fácil ele dizer onde ele tá: “Eu 

trabalho na empresa A”. Se ele vai te explicar exatamente o que ele faz, tirando algumas 

profissões específicas que ainda sobrevivem eu acho que a gente tem cada vez menos isso. É 

muito comum, a gente tá falando muito aqui em baixo, mas pega um engenheiro, a maior 

parte dos trabalhadores do setor financeiro são engenheiros. Então uma parte importante da 
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área de compras e da área de vendas das empresas são engenheiros. Então, essa figura, né, 

do engenheiro pleno não existe mais também, o próprio engenheiro que era uma coisa 

importante. Eu diria que ainda sobra alguma coisa na área da saúde, então essa figura do 

médico, o enfermeiro, tem umas coisas um pouco mais, ainda muito fortes, mas na média não 

é mais isso que a gente assiste e aí não tem jeito, né. O sujeito não consegue nem ser mais 

engenheiro, imagina o resto. Então acho hoje a gente vive um dilema do ponto de vista do 

trabalhador dele se reconhecer naquilo que ele faz e aí o sistema resolve isso para ele. O 

sistema o identifica com aquilo que ele tem, mais fácil. 

Muito interessante perceber essa perda de identidade, é uma perda de identidade com a 

profissão mesmo, né? Isso do engenheiro é um exemplo bem... que a gente vê hoje em dia, 

mas eu não tinha parado pra pensar nesse sentido. 

É uma mudança importante. 

E isso faz com que o trabalhador não perceba, na verdade, o que é se qualificar ou não? 

Pode-se dizer isso? 

Ele está em busca, né, ele tá o tempo todo em busca. E como você tem um mercado da 

qualificação forte, esse mercado tenta de alguma forma suprir a busca dele, né, então é fácil 

você olhar a quantidade de cursos que vão se proliferando. Então, são grandes máquinas, né, 

são grandes máquinas de vender formação e essas máquinas ajudam, melhoram, pioram, mas 

no fundo é isso que elas vendem. O sujeito busca um caminho e eles vão indicando pra eles 

alguns caminhos. Resolve? Aí vou falar pra você: lembra da história dos 1000 currículos? 

Resolve, é verdade, o sujeito que passou por muitos cursos, ele tem mais chance de arrumar 

um emprego. Não porque ele sabe mais, é porque nos processos automáticos de seleção e nos 

primeiros estágios de seleção isso conta muito, então ele vai ser selecionado. Depois se ele 

vai lá pra prensa, vai lá pra a última etapa a gente vai ver. Então, se você pegar um cara que 

tem  poucos cursos de qualificação, bem, a tendência dele é ser mais selecionado, tem mais 

oportunidades de arrumar um emprego. Então, esse mercado conversa, né, até porque 

normalmente quem vai para esse lado da qualificação em outrora fez parte dos processos de 

seleção, é muito comum o pessoal de RH migrar para essa área de qualificação, né, enfim, e 

trabalhar nessa área, e vai formando, vai formando aquilo que o mercado quer. Mas você 

vem me falar assim “Ah mas isso resolve a vida dele?” Não, mas ele vai aprender, ele vai ter 

contato. Um sujeito que nunca usou um computador, se tiver contato com um computador, ele 

vai ter medo do computador, faz diferença. São estágios que você vai adquirindo, eu diria 

que é muito mais tranquilo esse caminho que se vive, mas é muito diferente do que a gente 

pensou antes, por isso você tem um grande mercado e não é só aqui, isso é no mundo, não é à 
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toa que a Kroton vai virando a grande instituição de ensino no mundo etc. Na área de 

educação é ela que mais cresce no mundo, mas é muito isso, ela tenta resolver ansiedades 

que o mercado não resolve. Como essa ideia de competência é uma coisa muito fluída, como 

é que você [ganha uma habilidade] comportamental? Pega um psicoterapeuta, um 

psiquiatra, o pessoal da área de psicologia e vai conversar com eles (um cara sério, não um 

monte de picaretas que tem por aí), mas pega um cara sério, conversa com ele como você 

constrói a sua pisque e a sua relação de comportamento? Isso é desde quando você nasseu, é 

um processo longo na sua vida. Tanto é que quando você vai fazer análise você passa 10 

anos para resolver um problema da sua vida, né. Então, isso acontece, então você achar que 

você vai entrar numa instituição de ensino, vai passar lá um ano, um ano e meio, dois e vai 

mudar suas competências é um equívoco, uma grande ilusão. Ela vai reforçar algumas, vai te 

dar contato com outras, te treinar algumas coisas para você saber enganar bem, mas as suas 

competências foram forjadas na sua vida. E aí como você vai lidar com isso? Por isso estou 

dizendo que é muito fluído isso e aí nesse ponto o Perrenaud tem razão: então, nós vamos 

puxar esse mundo das competências e trazer para o mundo da educação. Então, nós vamos 

começar essa discussão de competências com o menino lá com seis anos de idade, é possível. 

Agora são lá as 10 competências que ele fala? Não sei. Então é isso que eu acho que a gente 

tem que lidar um pouco. 

Agora, pensando um pouco, voltando no que você falou do engenheiro, que vai [ao 

encontro] da minha pergunta. Por exemplo, eu vi alguns estudos de que eles entrevistam os 

trabalhadores e tal e [perguntam:] “Como é que você se sente qualificado e tal coisa?”, daí 

[respondem:] “Ah não, eu fiz um curso, tô aqui na empresa, fiz um curso tal, mas eu tô 

esperando a empresa me promover”, quando ela dá esse aval, é o sentimento que o 

trabalhador tem de que se qualificou, não quando ele fez o curso. E eu acho que pro exemplo 

que você deu do engenheiro a gente pode pensar nisso, ele fez um outro curso [...] que não 

tem nada a ver, mas ele é qualificado pro mercado financeiro digamos assim, que foi o que 

ele, a empresa... 

Puxou ele. Onde ele conseguiu a vaga pra ele. 

Não sei se pode-se dizer que ele se sente assim, talvez tenha até uma perda de 

identidade aí da profissão dele mesmo. Realmente, acho que fica menos claro pro trabalhador 

nesse sentido, né. 

Ah muito menos! A qualificação, ela na melhor das hipóteses, ela é uma chave que abre 

a porta para você, ela é o pré-requisito do processo. Então você fez o curso lá pra qualquer 

coisa, então eu estou habilitado a, né, mas o sujeito sabe de fato, então a hora que ele for lá 
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ele vai se declarar como uma coisa que ele não sabe, ele vai aprender lá, mas para ele entrar 

lá ele precisa do diacho do certificado, aí ele busca o certificado e ele acha. Isso é muito no 

Brasil, nós temos uma necessidade do certificado absurda aqui no Brasil, tem muito essa 

característica. Porque é uma forma de você entrar no... como você tem um mercado muito 

seletivo, eu preciso me habilitar para entrar nesse mercado seletivo e o certificado serve para 

isso e aí o mercado aproveita disso e te vende o certificado, mas aí com o certificado na mão 

é real, você entra no lugar ou pelo menos você tem a oportunidade de entrar, que se você não 

tivesse o certificado não teria. Essa é uma mudança importante que... olha, eu ouso dizer que 

isso não é novo. Porque quando é que começa o nosso auge aqui da qualificação profissional 

no Brasil dessa discussão? Não sei se você já leu isso, mas vale a pena pesquisar. Nos anos 

20 há uma disputa na constituição civil em Santos entre o sindicato da construção civil e, eu 

não vou lembrar o nome, mas é a associação dos construtores, dos empresários. Essa 

competição, ela vai dar origem ao sistema S, ela vai dar origem à FIESP. O que que 

acontece, como você tinha uma origem de trabalhadores aqui no começo do século XX 

oriundos em grande medida da Europa, eles vinham com uma visão de corporação de ofício 

muito forte e lembrando que corporação de ofício que a gente vê lá no Marx, vê lá naquela 

conversa de lá, é muito anterior, a corporação de ofício tá lá no Império Romano, né, a ideia 

dos Patrícios e dos cidadãos romanos tem a ver com as corporações de ofício, então as 

corporações de ofício atravessam a idade média enquanto poder, não só enquanto saber, eles 

eram poder dentro da sociedade romana, continuam sendo poderes na idade média e vão ser 

desmontados na idade moderna. Por isso que quando Marx escreve no século XIX é muito 

mais forte do que nós temos noção do que é uma corporação de ofício. Bem, esses 

trabalhadores chegam no Brasil com a ideia da corporação de ofício. Não se trabalhava na 

construção civil no Brasil se você não fosse filiado ao sindicato, não se trabalhava, você 

tinha que ter a carteirinha do sindicato, o sindicato era... ele era o organizador da mão de 

obra, igual o porto há pouco tempo atrás, no mogno lá, quem selecionava o Zé e o João pra 

trabalhar era o sindicato, isso era muito forte na construção civil. O Simonsen, o primeiro 

Simonsen, né, o velho, ele inverte esse processo. Ele faz um acordo entre as empresas, cria 

um centro de formação profissional e, esse centro de formação profissional, ele passa a 

conferir uma carteirinha de que [o trabalhador] ele passou pelo curso do centro da indústria 

da construção de São Paulo. É essa carteirinha que habilita o trabalhador a poder trabalhar 

numa das empresas desse grupo de empresários da construção civil. Então, esse embate entre 

o centro das indústrias da construção e o sindicato da construção é um embate que dura 

quase 10 anos, e esse povo [o das indústrias] aqui ganha. Então, com o tempo o sindicato foi 
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perdendo, ou seja, a corporação de ofício foi perdendo para a ideia de qualificação 

profissional e a carteirinha é o diploma de hoje, que na nossa história isso está na disputa do 

poder da mão de obra, quem controla a mão de obra, e a qualificação foi usada na matriz 

disso. Então todo o sistema SENAI foi construído em cima dessa ideia, né, não é à toa que q o 

Lula conta a história de que a mãe dele botou ele no SENAI para fazer... por que isso era tão 

importante? Não era só para ele aprender a ser torneiro, é que aquilo abriu um mundo pra 

ele. Qual mundo? O mundo das indústrias. Ele entrava no mundo das indústrias tendo o 

certificado de que ele era um torneiro mecânico, ele passou pelo SENAI. Essa ideia no Brasil 

de que o diploma é algo importante, é tão importante, é fundamental para a vida das pessoas, 

não é nova, é uma ideia que tem aí 100 anos já. E ela faz parte do nosso processo de entrada 

no capitalismo moderno, no que a gente entende como capitalismo industrial, né, ela tá 

vinculada a isso. Isso é uma disputa que está lá imbrincada na greve de 17, naqueles 

caminhos todos dos conflitos trabalhistas dos primeiros 20 anos do nosso país. Então assim, 

então é difícil você, sabe... às vezes a gente simplifica assim: “ah mas o diploma no Brasil é 

uma venda de diploma, todo mundo quer ter diploma...” mas não é algo que nasceu hoje, isso 

a gente construiu historicamente, na história do nosso capitalismo. Então, entender isso é que 

é importante. Quando você vai estudar qualificação profissional, compreender desde o 

começo no Brasil do que isso significou, por isso que as mudanças na legislação foram 

sempre fundamentais e todas as mudanças da educação em algum momento tocaram na 

educação profissional e sempre apartaram a educação profissional da educação básica. 

Pegue lá desde o Capanema, passando pelo Getúlio e depois pela ditadura e agora. As 

diversas mudanças que a gente operou na educação e na educação profissional sempre 

apartaram a educação profissional da educação básica porque no fundo no fundo a 

educação profissional sempre esteve vinculada a esse mundo de habilitação ao mundo do 

trabalho, muito mais do que o conhecimento para o trabalho, um pouquinho mais 

complicado. 

Dissocia muito esse conhecimento dessa habilidade, né? 

E faz parte da nossa história, da história de um país que tinha escravidão até o final do 

século XIX, que o trabalho chega aqui pela mão do imigrante europeu. O trabalho não chega 

pela mão do negro escravo, o trabalho do negro escravo é um sofrimento. Ele se constitui de 

uma outra forma, muito diferente ao que a gente entende e no meio dessa loucura em que a 

posse do conhecimento aqui no Brasil era algo que fazia parte de uma aristocracia, isso não 

combina com o capitalismo, mas a gente vive isso até hoje. Por que você chama advogado de 

doutor? Se 99% dos advogados não têm doutorado? Por que que você chama um médico de 
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doutor? Médico então... 100% dos médicos não têm doutorado. Normalmente os doutores 

quem têm doutorado não clinicam mais... E você chama eles de doutor. Por quê? Porque a 

educação era uma forma de hierarquização da sociedade. Quem era doutor? Normalmente 

era o filho do aristocrata que ia pra Europa e estudava, e voltava, vinha doutor. Então assim, 

é um grande problema aqui no Brasil isso e isso vem demarcando e não é mentira porque se 

você estuda, você tem melhor condição de vida, mais oportunidades e tua vida melhora, você 

atinge etapas diferentes da hierarquização da nossa sociedade. É muito raro no Brasil 

alguém que não estudou, subir muito, ir muito longe. O cara mais inteligente da periferia que 

estudou pouco vira dono do botequim, dono do mercadinho, dono da loja de carros, não sai 

disso. Pra ele sair disso ele precisa estudar, ele precisa ir certificando e abrindo as 

possibilidades para ele e cada vez mais eu diria isso. Então assim, no Brasil, a possibilidade 

de um Steve Jobs é quase nula. O que estou chamando de Steve Jobs? É um cara que não 

terminou lá a graduação, abriu uma empresa e virou a Apple. No Brasil a chance é muito 

pequena, ele não tem sequer acesso ao mercado. 

 

 

Entrevista com Maria Valéria Monteiro Leite, Técnica da Coordenação de Educação do 

DIEESE 

Entrevista realizada em 08/12/2015, com algumas alterações solicitadas pela 

entrevistada, bem como autorizada essa versão escrita. 

 

1) Em primeiro lugar eu queria saber, na sua concepção, pela sua observação, o 

que você define como um trabalhador qualificado? 

Na minha concepção um trabalhador qualificado não é qualificado para o posto de 

trabalho nem para o mercado de trabalho, para mim um trabalhador qualificado é aquele 

que teve uma educação mais integral, mais holística, que tem condições de pensar, de estudar 

o que ele precisa e então poder ter uma visão mais geral do que está acontecendo em sua 

profissão e da sua inserção, quer seja no mercado de trabalho quer seja no mundo do 

trabalho mais amplo, até atuando de outras maneiras que não sejam só pelo emprego formal, 

variado.  
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Seria um trabalhador que na verdade, seria uma pessoa com uma educação, com uma 

visão de mundo... E na atividade que ele exerceria propriamente no trabalho, não exatamente 

referente a isso, é isso que você quer dizer? 

Exatamente. Ele teria condições de estudar e aprender e acompanhar até o 

desenvolvimento daquele posto. Claro que a coisa técnica às vezes exige um treinamento, 

uma máquina nova, sim. Mas isso o empresariado tira de letra, essa não é a questão pra ele. 

 

2) As empresas, hoje, preferem trabalhadores previamente qualificados ou 

preferem treiná-los? Por quê? 

Eu acho que vale as duas coisas, porque quando a empresa precisa, por exemplo 

com esse exemplo que a gente deu agora: quando chega uma máquina nova até importada ou 

alguma coisa assim, eles têm o interesse de qualificar seus trabalhadores e o fazem, sem 

problema nenhum. Como a gente está numa situação, né, de novo, que a gente tinha superado 

isso, mas agora o desemprego voltou a crescer, então de novo tem uma oferta maior de 

trabalhadores do que a demanda, eles podem escolher então é só por isso, como eles podem 

escolher, é só por isso, tem uma grande oferta, eles vão escolher os mais qualificados. Mas 

isso não é sempre assim, né. Isso é absolutamente conjuntural. Muitas vezes, os qualificados 

ficam no mercado e não conseguem colocação a depender da profissão, como teve o caso dos 

engenheiros recentemente, né. Mas, em geral, quando eles têm possibilidade de escolher eles 

escolhem, a gente vê coisas absurdas, a gente vê no SINES, que é uma coisa que a gente 

também acompanha um pouco, se deixar para o empregador, ele vai exigir a máxima 

qualificação, porque ele quer a pessoa pronta, com todas aquelas habilidades, aquelas coisas 

que eles pregam por aí e muitas vezes não têm nada a ver com o posto de trabalho, nada a 

ver, não tem a menor necessidade daquela exigência e eles fazem. Como eles podem escolher, 

no geral, eles conseguem. 

Mas qual seria o motivo? Simplesmente por selecionar de alguma maneira? 

É uma coisa muito questionável exatamente por causa disso. Vamos pensar na 

escolaridade formal. Tem muitos postos em que a educação fundamental daria conta a 

depender do posto, do que for. Mas se ele encontra uma pessoa que já estudou, que já tem 

uma experiência, que muitas vezes não precisa dessa experiência, é um trabalho simples, eles 

preferem porque ele acha que é uma pessoa que tem mais condições, ou de ser absorvido 

internamente, provavelmente, mas é um trabalhador que está mais pronto. 
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Ele acha que é meio que um sinalizador de desenvoltura? 

É então, porque eles procuram essas outras habilidades, né? Que a pessoa consiga 

trabalhar bem em equipe, que seja proativa. Esse tipo de coisas que eles pedem que muitas 

vezes não tem necessidade naquele posto, muitas vezes é pra isso. Uma pessoa que, digamos, 

[que] a tendência seria que fosse dar menos problemas depois. 

Na literatura, a gente vê que essa exigência de um trabalhador mais proativo tem 

acontecido muito após o desenvolvimento das novas tecnologias, com a base microeletrônica. 

E você acha que isso aconteceu a partir daí mesmo? Ou que sempre foi assim? 

Acho que aconteceu a partir daí mesmo. Porque enquanto antes a coisa era mais o 

ofício propriamente dito, não se tinha isso, muito pelo contrário, se a gente for mais para trás 

ainda, o normal, a maioria mesmo dos casos que a gente vê são que as pessoas entravam, 

eram treinadas no trabalho, se a gente for pensar na indústria, por exemplo, e pronto. 

Antigamente, inclusive, as pessoas faziam carreira em indústrias sem um estudo. Hoje em dia 

não. 

As empresas acabam preferindo trabalhadores mais completos, com mais 

habilidades, que talvez eles nem usem no trabalho... 

Isso, principalmente as mais subjetivas, que foram incorporadas mais recentemente. 

Ah então com ênfase nas subjetivas, porque, quanto às habilidades menos subjetivas, 

mas específicas: talvez para a empresa não fosse tão interessante porque ela corre o risco de o 

trabalhador encontrar um trabalho mais adequado às suas habilidades técnicas, esta pessoa 

pode deixar aquele posto né? A empresa não pensa nesse risco? 

De perder o trabalhador? Isso só numa conjuntura melhor para o trabalhador, de 

pleno emprego, enfim. Não quando a gente vê uma conjuntura contrária. Pelo menos é o que 

eu penso, porque infelizmente tem isso, essa capacidade de escolher. E eles foram elevando 

nitidamente. Se você for nesses centros ou num SINE, num desses centros de intermediação 

de mão de obra, se você for conversar com alguém, eles vão te dizer que essas exigências 

foram aumentando paulatinamente e se hoje for comparar o que se pede de uma mesma 

profissão que já existia no passado, tiver esse registro histórico, não sei se tem, você vai ver 

claramente como mudou o perfil exigido hoje. Porque é isso, eles têm estratégias, né. Vamos 

pensar na chegada de uma máquina nova da Alemanha, uma montadora, ele traz o alemão de 

lá, ele põe um tradutor e ele faz a coisa acontecer, hoje dependendo, claro, da função e do 

posto de trabalho, vão começar a exigir que ele saiba pelo menos inglês, a leitura do inglês, 
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para a leitura do manual técnico. Mas antigamente não se contava comigo, mas se dava um 

jeito de, ou traduzir, ou alguém explicar e de fazer esse treinamento. Então, ficou mais fácil: 

contrata quem tem inglês já e pronto. A gente se livra dessa responsabilidade. 

E muitas vezes até desse custo, né? 

E muitas vezes até do custo, da responsabilidade... 

 

3) Aos olhos da empresa, quais características seriam necessárias para classificar 

um trabalhador como qualificado, quais os requisitos para contratação nesse sentido?  

Acho que a gente falou um pouco, né? A gente incluiu... eles, eles incluíram essas 

habilidades que eu tô chamando de mais subjetivas embora não ache essa a expressão 

correta, mas que são proatividade, trabalhar em equipe, jornada flexível, tem muitas coisas 

aí que a gente pode pensar que são coisas que vieram exatamente... bom, primeiro a gente 

tem que pensar na reestruturação produtiva que aqui foi pesada e a partir daí isso foi 

mudando foi mudando e essas exigências foram aumentando, mas foi claramente na 

reestruturação produtiva em que [o objetivo] era diminuir muito a quantidade de 

trabalhadores, inserir essas novas formas de gestão do trabalho em célula etc. etc. e [depois 

de] tudo isso passou-se a exigir essas outras habilidades e capacidades. 

Mas assim, com relação ao trabalho técnico, você observa que se continua exigindo 

que o trabalhador seja especializado naquilo? Tirando essas habilidades subjetivas que cada 

vez mais eles exigem, mas continua, ou não? 

Continua, porque também o avanço, por exemplo, dos equipamentos eletrônicos, 

essas coisas, também é muito rápido, então essa especificidade técnica também tem que 

acompanhar numa velocidade super grande, super rápida e claro que essas exigências 

continuam e muito rápido, então o problema disso tudo é que a responsabilidade foi dada 

para o trabalhador, então se você não sabe lidar com o equipamento de informática o 

problema é seu, vai se capacitar, mas a gente não vai cuidar disso. Eu imagino no chão de 

fábrica, com outros equipamentos, é bastante rápida a evolução, e o trabalhador tem que 

acompanhar, se ele não acompanhar... ele está fora. E o que ele vai encontrar fora também 

não vai dar essa formação para ele, porque o que a gente vê aí, tem cursinhos de oito horas 

de informática. O que você aprende em oito horas de informática? 
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Mas você também falou que se for algum tipo de treinamento mais específico a 

empresa faz sem problema nenhum, o que seria algo mais específico também. 

Faz sim. Se ela precisa, por exemplo, se for um equipamento que vai implicar em 

corte de gastos, redução de gastos para ela, ela investe, ela faz. 

Provavelmente é algum tipo de treinamento que não se encontra no mercado, né? 

Algo específico para a máquina que ela adquiriu. 

Exatamente. E aí eles fazem e aí investem porque sabem que não vão achar no 

mercado e se eles já têm essa pessoa... essa avaliação ela faz, se valer a pena pra ela, pode 

ter certeza que eles fazem. 

 

4) Como a qualificação do trabalhador influencia ou garante fatores como 

manutenção do emprego – salário, plano de carreira, e a própria obtenção do emprego? 

Acho que até falamos disso, né? Para obtenção do emprego... 

É, para a obtenção, especialmente. Para manutenção também, eu não tenho dúvidas 

de que ela é super importante, o problema é que muitas vezes ela é colocada sobre a 

responsabilidade do trabalhador. Então fica isso num ambiente competitivo da empresa, é 

assim, tem gente que está estudando e fazendo seu mestrado, ou mestrado profissional e suas 

outras qualificações por aí e quem não faz dança. Não vai ser promovido e pode ser demitido 

mais facilmente do que os outros. Então essa responsabilidade está fazendo isso, tem muito 

curso que não vale nada, são caros e os trabalhadores estão fazendo isso: trabalham o dia 

inteiro, vão estudar a noite e as empresas reconhecem isso, esse esforço é visto como uma 

coisa positiva e isso é reconhecido e então continua sendo importante para a manutenção do 

emprego. 

Mas então será que eles utilizam esses [conhecimentos]? 

Essa é minha crítica. Eu acho que não. Porque tem muitos cursos por aí que a gente 

sabe, as pessoas falam e a gente também conhece o currículo, tem relação com Sistema S por 

exemplo, que tem cursos ótimos, claro, mas tem muita coisa que não vai ajudar, não para 

isso, do ponto de vista do crescimento profissional dele, e as pessoas fazem. 

Mas não vai ajudar para o crescimento profissional propriamente dito, mas também 

não é o tipo de curso que ajude para a educação pessoal do trabalhador, né? 
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Tem as duas coisas, mas tem muitos que não. Acho que esses do Sistema S, já que a 

gente falou neles, e que são muito voltados para o mercado, eles fazem o curso de acordo 

com o que as empresas pedem para eles. Então eles são “bons”, colocando aspas, porque 

eles sabem o conteúdo que se espera para esses profissionais, então eles fazem um curso, 

digamos, eficiente, que vai ser eficiente que vai ajudar esse trabalhador. Agora a gente sabe 

das muitas universidades que tem por aí que são muito ruins, têm uma qualidade péssima, 

são baratas também, por isso mais acessíveis, essas eu diria que não ajudariam em nada. 

Nem para a obtenção de um emprego? 

Nem para a obtenção de um emprego. É, eu acho. Acho que é uma judiação! Tem 

trabalhador que faz um esforço, põe um dinheiro e quando a gente vai ver a formação, a 

pessoa não está formada, quer seja uma coisa voltada para o comércio ou mesmo para 

indústria, mas acho que hoje tem mais essa área de serviços do setor de comércio, eu acho. 

Será que não acabaria ajudando, de um modo assim, não para aquilo que a pessoa 

estudou, mas para um cargo até um pouco inferior, mas por ela ter feito uma faculdade seja 

um sinalizador de desenvoltura, como você falou no começo? 

É, entre não ter graduação e ter uma graduação, eu acho que isso pode acabar 

fazendo diferença dependendo dos concorrentes dela. Entre não ter um mestrado e ter um 

mestrado, mesma coisa. Mas vai ser muito a depender da conjuntura de quem são os 

concorrentes dela, acho que é isso que pesa. 

Bom, e com relação ao salário, você observa uma influência? Não tem como dizer, 

não existe uma linearidade? 

Isso eu não saberia dizer. Essa é uma coisa bacana da gente ver com a Eliana, se 

tem algum estudo, eu acho que não, porque a gente acompanha de alguma maneira os 

salários, mas a gente não tem essa relação com as profissões, eu não quero chutar nada 

porque eu não tenho, não sei. A pesquisa da PED fez uma vez um questionário específico 

voltado específico para qualificação profissional, eu preciso ver onde está essa publicação, 

talvez te interesse. Mas acho que a gente não consegue fazer esse cruzamento, não consegue 

dizer. Como no geral no Brasil os salários são baixíssimos e todas as estratégias das 

empresas tem sido da flexibilização e você diminuir a parte fixa e inventar muitas coisas para 

parte variável e tal, eu tenho impressão que se a gente for olhar para isso a gente chegaria à 

conclusão que não tem relação. Depende da política da empresa, depende de outras coisas. 

Eu acho, mas é chute. 
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É, principalmente pela questão da flexibilização, realmente, fica difícil de mensurar. 

Não tem como. A gente poderia fazer num caso muito específico, por exemplo, no 

setor metalúrgico que o DIEESE acompanha há muitos anos, muitos mesmo, a gente... o 

DIEESE fez 60 anos na sexta-feira passada, não sei se você ouviu falar. Então, tem uma 

subseção dos metalúrgicos do ABC há muitos anos e essa subseção, esses estudos têm essas 

características, a gente consegue ter uma série de estudos desde os anos, sei lá, 60, 70, 

alguma coisa assim, aí sim, mas aí a gente vai conseguir olhar um setor específico. E talvez 

também alguém que estudou as teles, os telefônicos, os bancários, mas aí vamos olhar para 

um setor específico e aí acredito que tenha. 

 

5) Como o atual cenário de qualificações e ocupações se relaciona com as novas 

tecnologias principalmente no âmbito da organização do trabalho? 

Que é a questão da reestruturação produtiva, né? Da base microeletrônica e essas 

novas tecnologias, como isso configurou, a exigência das qualificações e a organização do 

trabalho, né? 

É eu também acho que já falei, porque acho que é bem isso, claro que a estratégia 

foi investir na organização do trabalho e foi investido muito, mas do ponto de vista da 

empresa, das empresas, de novo no mesmo sentido da flexibilização, da terceirização, que foi 

outra coisa muito forte aqui no Brasil, então para enxugar isso tudo foi feito. Aí com relação 

à qualificação foi exatamente isso que eu falei: transferir essa responsabilidade para o 

trabalhador. Em geral, foi isso que é o que dá pra gente generalizar. Bancário é um outro 

exemplo, que agora que a gente tá falando, tava pensando nisso. Antigamente não tinha 

exigência de escolaridade pra bancário. Bancário era um cara que podia entrar como 

contínuo, seja lá o que for, ele ia lá dentro fazendo carreira: virava caixa, virava gerente, 

virava tudo sem nenhuma exigência de escolaridade. Hoje não, hoje o bancário tem que ser 

graduado em alguma coisa e depois só faz carreira lá dentro com mestrado, continuando 

estudando. Então, o que tenho para dizer é isso, foi feita essa transferência de 

responsabilidade e eles foram criando com essas mudanças na gestão e na organização. 

Então, se agora a gente vai trabalhar em célula, vou exigir de você que você saiba trabalhar 

em equipe, que você tenha liderança, que você organize o trabalho daquela célula. Porque 

também, é engraçado, pode parecer contraditório, não é, mas isso também aconteceu. 

Começou a se dar certa autonomia, porque aquele trabalho tem que andar. Então você exige 
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a atitude, a pró atividade para o cara tomar decisões e ganhar uma certa autonomia (não é o 

cara, é aquela equipe, aquela célula, né?), tudo em nome de aquele trabalho não parar e 

acontecer. Então resolver problemas, um monte de coisa, que antes não tinha. 

E essa transferência de responsabilidade de qualificação para o trabalhador é 

justamente dada por essa flexibilização? 

Exatamente. Essa mudança na gestão e na organização que levou a isso. 

Como você estava falando, ele acaba ganhando uma autonomia para operar o 

trabalho... 

É, pois é. Isso aconteceu de fato. Não é em tudo, mas mesmo na indústria 

metalúrgica que a gente vê essas coisas acontecerem concretamente. Então rolou essa 

autonomia mesmo. Mas em compensação aumentou a responsabilidade. Porque essa célula 

agora tem a responsabilidade de fazer essa produção alcançar tantas unidades de produção 

etc etc e é meio “se virem!” o nome bonito é isso: “vocês têm autonomia para resolver, 

decidir sobre os problemas, pensar as soluções e fazer acontecer”. Mas ao mesmo tempo 

estou dizendo: “se vira, você vai ter que produzir isso e eu não quero saber como”. 

A consequência disso é uma característica dessa flexibilização. Porque, muitas vezes, 

não sei se é o caso da indústria metalúrgica, propriamente, mas é aquele caso de que o 

trabalhador ganha uma autonomia de maneira que ele começa a se sentir parte daquilo, 

colaborador, é justamente contraditório por conta disso né?  

Completamente. 

Tem uma expressão que o Ricardo Antunes usa que é que “o trabalhador é déspota 

de si mesmo”, né, nesse sentido. 

Exatamente isso. De si mesmo e de seus colegas. Porque quando falam “virem-se 

mas vocês têm que produzir a meta que foi colocada para vocês” é isso, o seu colega que 

ficou doente hoje e não veio trabalhar o pessoal cai matando! Porque “você atrapalhou a 

gente!” e se a gente não conseguir a meta é muito cruel né, esse sistema. Porque a parte fixa 

está dada, se você não cumprir a meta você não tem nada, daquela parte variável que estava 

vinculada à produtividade. Não é que você vai ganhar proporcional, não existe isso. Não 

existe isso. Não atingiu a meta, é zero. Então é déspota de si mesmo e de seus colegas por 

isso mesmo: todos passam a fiscalizar o trabalho do outro. 

Aí já não é mais como na década de 70 que havia uma união, entre os trabalhadores? 
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Não. 

[Ocorre] uma individualização. 

Uma individualização e uma competição internamente a todos os processos de 

trabalho que se encontram ali. 

Daí também a necessidade de eles continuarem se qualificando para fora, justamente 

por essa [competição]. Isso é um ponto muito interessante, essa transferência que a empresa 

fez, de responsabilidades. 

É impressionante. 

Foi para vários âmbitos mesmo. 

A gente trabalhou [com um homem] que ia dar um curso exatamente sobre isso na 

década de 90, com a reestruturação produtiva. Ele era o RH da Rhodia, uma empresa 

moderna, a gente estudava a Rhodia por isso, do ponto de vista da organização do trabalho, 

da gestão, tudo isso e eu lembro. Isso foi em 90 e poucos, olha quanto tempo já tem e ele já 

chegou dizendo: “anotem aí a palavra: resiliência”. E aí ninguém realmente nunca tinha 

ouvido falar na palavra resiliência, que hoje está na moda. A resiliência é uma qualidade de 

material, da engenharia dos materiais. Tem um material que sofre pressão, afunda (isso na 

minha imaginação), mas depois ele volta. Alguns materiais têm essa capacidade e por isso 

são utilizados para determinados fins, porque eles têm essa capacidade da resiliência. Então 

sofre pressão, mas depois que você tira a pressão ele volta ao estado original. E ele falou 

assim: “E essa é a nova palavra na gestão das pessoas. O que está se exigindo dos 

trabalhadores hoje é a resiliência”, Ou seja: “Você vai ser pressionado, e muito, para atingir 

determinada meta e aí depois quando passar esse período seja lá o que for.” – como se a 

pessoa pudesse voltar ao normal depois disso. Virou a palavra da moda e eu fico brava de 

ficar ouvindo isso a torto e a direito, como se fosse alguma coisa positiva e não é uma coisa 

positiva. É uma coisa absolutamente negativa, depois que você sofreu uma pressão dessa, que 

você afundou, você não vai voltar a ser a mesma pessoa. Esse pra mim é o símbolo dessa 

transformação toda que houve. Retrata bem isso que a gente está falando. 

 

6) Aos olhos – hoje, o sentimento –  do trabalhador, você consegue observar isso? 

Quais características fazem com que ele se sinta qualificado dentro da empresa ou no mercado 

de trabalho como um todo? 
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Difícil de responder. No geral, o que a gente acha é que as pessoas embarcam nisso 

tudo que a gente tá falando.  

Elas compram essas ideias... 

Compram, compram. Porque, para começar, isso está em todos os lugares, não é só 

na fábrica. Ele vai ver isso na novela, enfim, todos os lugares. Então, quando a gente faz e 

vai trabalhar essa questão em seminários e em atividades formativas, a gente tem que 

desconstruir tudo isso, por que isso é naturalizado, as pessoas acham normal. Acham normal 

que a gente tenha uma relação de competição, que eu tenho que ser melhor que você e você 

melhor do que eu, tudo isso passa a ser naturalizado. Então eu acredito que eles embarquem 

e eu acho que é isso que acontece. E a gente tem um trabalho grande, de passar muito tempo 

questionando, questionando e questionando e desconstruindo tudo isso até eles começarem a 

achar que: “puxa vida! É verdade! Não era para ser assim!” e isso inclusive dirigentes 

sindicais. Porque tem uma geração de dirigentes sindicais mais jovens que pegou isso assim. 

Tornou-se adulto e começou a trabalhar e isso já era assim, o mundo já era assim, então a 

naturalização é muito fácil e muito frequente. Então eu acho que ele acredita que ele precisa 

que estudar, que ele tem que fazer inglês, que ele tem que fazer uma faculdade, que ele tem 

que depois fazer um mestrado. Se a empresa oferece, tem a universidade corporativa e 

mestrado profissional, [eles] fazem, fazem com todo o sacrifício do mundo, porque acreditam 

que aquilo vai ser um bem, ele vai ganhar melhor, vai ter mais estabilidade e futuro. 

Teria que saber separar qual tipo de qualificação, de treinamento seria descartável ou 

não, não é? O trabalho de conscientização seria nesse sentido? Ou seria no sentido de 

entender que essa responsabilidade está sendo transferida para o trabalhador? 

Acho que é isso, é ter consciência do que está acontecendo, saber exatamente o que 

está acontecendo para tomar a decisão certa, pelo menos com fundamento daquilo que está 

acontecendo. Porque ele não vai ter escapatória, na verdade. Ele não vai ter escapatória, 

mas pelo menos ter essa conscientização porque se tiver a possibilidade de perceber que 

então: “vou procurar um curso, que eu também goste, que também tem a ver com o que eu 

penso, que me amplia os horizontes” – não precisa ser aquela coisa técnica. Então, por 

exemplo, “então vou fazer um curso que eu também tenha aquela satisfação, prazer, estude e 

cresça como pessoa” – esse tipo de coisa que é quase inevitável, é. E a gente às vezes pena 

mesmo para fazer essas discussões, isso tudo eu estou falando em atividades de formação, em 

que a gente tem tempo, e a ideia é essa, o objetivo é esse, no dia conversando, nem dá. E aí a 

gente ouve, os próprios dirigentes sindicais completamente ganhos, sem perceber. 



152 
 

Agora saindo um pouco do roteiro. No começo você falou da sua noção de 

trabalhador qualificado, você falou de um trabalhador que tem uma educação formal, que tem 

uma consciência, visão de mundo... 

Uma educação mais integral, porque a gente hoje é muito especializado, tudo muito 

especializado. 

Então é mais abrangente? 

É mais abrangente, mais de fundamento das ideias para poder decodificar esse 

mundo que está aí é você ter condições de saber que pensamentos estão por trás. Saber 

reconhecer que “esse pensamento é positivista!”, saber reconhecer essas coisas para poder 

criticar. Mas também é difícil. 

Mas isso é realmente de um modo geral de consciência da pessoa. Agora fazendo um 

paralelo com a história do capitalismo, porque no começo era o artesão... isso está mais 

próximo, para você, de um trabalhador qualificado? Que domina todo o processo e não 

parcelizado? 

Claro, exatamente.  

Então sua definição se aproxima da de um artesão? Porque justamente a gente 

atualiza isso. 

É, tem que atualizar. Não dá pra pensar como era ali antes do capitalismo. Mas é 

exatamente isso. A necessidade era transformar a natureza para o seu bem, para sua família, 

você desenvolvia as ferramentas, você criava os processos e você fazia essas transformações. 

E atualizando isso: como um trabalhador qualificado nessa sua concepção hoje se 

colocaria, como seria essa organização do trabalho? Porque, por exemplo, as exigências hoje 

vão exatamente na contramão disso, como um trabalhador com essa qualificação plena se 

inseriria nisso? 

Eu acho que ele também não tem muita escapatória, mas pelo menos, a pessoa que 

tem consciência e sabe o que está acontecendo, é mais difícil de ela ser tão explorada como 

os trabalhadores são hoje. Tem um pouco mais de chances do que os outros de perceber as 

armadilhas. Porque explorado ele vai ser, no capitalismo não tem jeito. Agora uma discussão 

nova, moderna, e que a gente precisa prestar atenção e que a gente fez bastante lá na Bahia 

por conta disso, por conta das características do estado da Bahia é você sair dessa 

armadilha do capitalismo e olhar para o mundo do trabalho como uma concepção maior do 
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mercado de trabalho e começar a ver alternativas como lá são jovens na rede pública se 

formando, tem muita discussão de eles formarem cooperativas, terem uma outra relação de 

trabalho voltada para as necessidades da comunidade. Porque não vai ter emprego mesmo, 

no sertão da Bahia, no interior da Bahia, saindo ali do eixo Salvador-Camaçari não vai ter 

mesmo, um pouco no [eixo] sul Ilhéus-Itabuna e acabou. Então isso está sendo uma 

experiência muito interessante, mas é uma coisa completamente na contramão, um vislumbre, 

um sonho. Mas eles estão discutindo muito junto com a comunidade que cursos devem ser 

ofertados. Um pouco de uma discussão de qual é a vocação, agora são tem territórios de 

identidade, o estado redefiniu a divisão geográfica em territórios de identidade, que já foi 

uma coisa muito bacana. Mas mesmo assim, para além da vocação, se a gente olhar para 

esse território, que perspectivas de desenvolvimento a gente pode ver? E aí não é só 

desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, outros 

aspectos. E estamos fazendo esse trabalho absolutamente integrado, juntando todos os atores 

sociais locais e discutindo e vendo então, bom: aqui tem uma clara vocação de turismo, sei 

lá, lá na chapada Diamantina. Então nós vamos formar técnicos em turismo. Mas que 

formação é essa? E aí começa uma discussão. E tem acontecido essas experiências que estou 

te falando. Esses jovens têm saído dessa formação profissional, montado cooperativas de 

trabalho com outra relação, devolvendo isso para a comunidade também. Então se é onde 

tem pesca, trabalhando com os pescadores e vendo o que eles podem mexer lá no processo da 

pescaria, coisas desse tipo. Mesma coisa nos territórios rurais, no campo, na plantação, na 

pecuária. 

Identificando as necessidades da população? 

E tentando escapar dessa armadilha do mercado de trabalho, porque não tem. Iria 

todo mundo para Salvador e não vai caber. 

Mas é uma boa alternativa, né? 

Pois é, muito interessante, muito interessante mesmo. É muito legal, não tem jeito, 

mas a gente acaba personalizando, tem uma pessoa que está lá na frente da superintendência 

de educação profissional que é quem tem essa concepção e conseguiu implantar no começo 

do governo Wagner, ele [essa pessoa], a gente tem discutido educação profissional com ele 

há muitos anos. Porque uma coisa é a gente querer muito e falar muito e não conseguir 

executar, o que é muito comum, mas ele conseguiu. Então, está acontecendo umas ações 

incríveis lá, mas é política de governo né, não é de Estado, então não tem perenidade 
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nenhuma, então com a troca de governo pode “dançar” tudo. Mas você vê que dá pra pensar 

e fazer diferente. 

Então houve essa oportunidade na Bahia e deu certo. 

Porque teve todo esse esforço, todo esse trabalho, exatamente por isso. Primeiro ele 

foi no Departamento Nacional de Qualificação no Ministério do Trabalho assim que o 

governo Lula assumiu. E aí ele pegou o Planfor do Fernando Henrique, então esse foi o 

primeiro embate. Ele foi para lá, acabou com o Planfor e aí não sei se você se lembra, mas 

era uma época que até as centrais sindicais tinham pego muito dinheiro para fazer cursos de 

qualificação e a gente questionava muito porque era esses cursos que estou falando, cursos 

de informática de oito horas, umas coisas muito esquisitas. E formavam milhares de pessoas, 

era muita gente o objetivo, e aí ele já começou fazendo isso, acabou com o Planfor. O PNq 

foi já com essa visão: ele pegava arranjos locais produtivos e dizia assim: vocês podem fazer 

um projeto de qualificação e então envolvia todo mundo daquele arranjo produtivo ou da 

cadeia, se pensava o desenvolvimento daquele arranjo local e aí pensava-se o que a se 

precisa de qualificação. Ele começou quebrando por aí, foi assim. As vinícolas do São 

Francisco são exemplos do trabalho que ele fez. E depois ele foi para a Bahia. 

É interessante que você falou desses cursos de informática, porque alguns estudos 

que tenho visto de entrevista com esses trabalhadores nos anos 2000, que evidenciam isso, os 

trabalhadores falavam que fariam cursos de informática e quando perguntados como usariam 

no trabalho, não sabiam como usar no trabalho, nem tinham como treinar no trabalho. 

Sim, é disseminado e eles vão pedir. Se não houver no currículo dele que não sabe 

nenhuma língua nem sabe informática, ele perderá, em função da grande concorrência. 

Porque o empregador vai poder escolher. Eu fiz um trabalho lá com o SINE da Bahia, o 

SINE da Bahia é tido com o um exemplo no Brasil. E procura fazer essa coisa da 

intermediação da mão de obra de um jeito bem bacana, então quando o empregador oferece 

a vaga no SINE, eles discutem a vaga com o empregador. “Por que você exige inglês? Se não 

for usar nós vamos tirar.” Eles estão fazendo esse trabalho com o empregador que vai lá 

colocar as vagas. 

Bem favorável né? 

Sim porque o que acontece é o seguinte: eles colocam do jeito que eles acham e não 

encontram ninguém. E a mesma coisa pode acontecer com o trabalhador também. Acontece 

de ele chegar lá e dizer: “Sou secretária”, “Certo, mas a gente não tem vaga de secretária, 
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mas tem uma vaga aqui que é de um auxiliar administrativo e que vai fazer esse e esse 

trabalho...”, “Não, não, eu sou secretária, eu quero uma vaga de secretária”. Então eles 

também fazem a mesma coisa com o trabalhador: “Mas olha, o trabalho mesmo, que você vai 

fazer no dia a dia é muito parecido, porque que você não tenta?”. Então eles tentam fazer 

essas coisas dos dois lados. 

 

 

 

 


