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RESUMO
OLIVEIRA, Marco Antonio Gonsales de. Resistência e consentimento na empresa
pós-fordista: uma etnografia com trabalhadores da Embraer. 2017. 254 f. Tese
(Doutorado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2017.
O objetivo desta tese foi estudar as relações subjetivas entre os trabalhadores e a
Embraer, uma empresa alinhada aos conceitos pós-fordistas de gestão. Para tanto,
através dos conceitos da etnografia nos moldes de um estudo de caso ampliado, por
um ano frequentei os espaços de conflito entre capital e trabalho, participei de
reuniões no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ouvi os
trabalhadores no sindicato e fora dele, frequentei a entrada da Embraer, acompanhei
as mobilizações antes e durante os movimentos paredistas (greves e assembleias),
conversei com os trabalhadores tanto do setor produtivo quanto da gestão da
Embraer e observei-os. Por meio de estudo prévio realizado sobre as produções de
autores como Antonio Gramsci (1978, 1984, 2004, 2008) e Michael Burawoy (2012,
2014), além dos principais autores da teoria crítica em estudos organizacionais, da
sociologia e da interação com a classe trabalhadora, veio à tona uma interessante
constatação: os intentos subjetivos propostos pelas empresas pós-fordistas não são
tão efetivos como muitos estudos apontam. Não há efetividade dos intentos
subjetivos sob relações precárias de trabalho. Boa parte da classe trabalhadora,
uma interessante fração, explicitamente a mais precarizada, é cética no tocante às
propostas subjetivas das empresas. “Não temos muito o que perder, mas o que
temos ainda é muito” (trabalhadora da Embraer ao comemorar o fim de uma greve).
São trabalhadores imersos na hegemonia articulada pelos intelectuais orgânicos
burgueses, subjetivados pelos valores e padrões sociais burgueses, mas que não
demonstram em seu cotidiano, em suas falas e em seus comportamentos a proposta
de subjetividade que a empresa promove. O trabalhador precariado preocupa-se
mais com os laços objetivos das relações de trabalho e menos com as promessas e
pechinchas emocionais promovidas pela empresa: seu objetivo é estar e manter-se
empregado. Mesmo consentindo, muitos compreendem a situação de opressão e
injustiça que a realidade do seu trabalho lhes impõe. Há consentimento, mas pouco
comprometimento, daí a fragilidade do modelo de desenvolvimento pós-fordista, em
que o limiar entre o consentir e resistir é tênue. Por outro lado, curiosamente nos
espaços de conflitos estudados, explicitou-se, de uma forma inédita, um movimento
de “contrarresistência organizada” em busca de consentimento e de
comprometimento: um movimento organizado de contenção à resistência sindical.
Líderes, gestores, engenheiros e técnicos se organizaram e confrontaram o
sindicato durante os movimentos paredistas de 2014 na Embraer. Sob o contexto da
precarização do trabalho, os trabalhadores com “mais salário”, também sob ameaça,
tendem a aderir com veemência às propostas subjetivas da empresa. Quando as
classes ditas subalternas entram em conflito, aqueles que auferem “mais salário” – a
burguesia assalariada – diferenciam-se e distanciam-se da massa da classe
trabalhadora mais pobre, assimilando com maior facilidade os valores da classe
hegemônica e, por estes, resistem e também lutam: é o medo de se tornar um
proletário ou um trabalhador precário.
Palavras-chave: Precarização do trabalho.
Movimentos paredistas. Embraer. Etnografia.

Subjetividade

do

trabalhador.

ABSTRACT
The objective of this thesis was to study the subjective relationships between workers
and Embraer, a company aligned to post-Fordist management concepts. Through an
ethnography along the lines of a case study extended for one year, I attended the
spaces of conflict between capital and labor, I went to meetings at the Metalworkers
Union of São José dos Campos, heard workers in the union as well as outside, I
followed the demonstrations before and during the strikers movement, and talked
and watched the workers in the productive and management sectors of Embraer.
Through previous study of authors such as Antonio Gramsci (1978, 1984, 2004,
2008) and Michael Burawoy (2012, 2014), in addition to the main authors of critical
theory in organizational studies, sociology, and interaction with working class, an
interesting fact came to light: the subjective intentions proposed by post-Fordist
companies are not as effective as many studies believe. There is no effectiveness of
subjective intent over insecure working relationships. Much of the working class – an
interesting fraction, explicitly the more insecure – are skeptical of the subjective
proposals of companies, “We have a lot to lose, but what we have is still a lot”
(Embraer worker celebrating the end of a strike). Workers are immersed in bourgeois
hegemony articulated by through organic bourgeois intellectuals, subjectified by
bourgeois values and social standards, but which do not show in their daily lives, in
their discourse, and in their behavior the proposal of subjectivity that the company
promotes. The insecure worker is more concerned with the objective ties of labor
relations and less concerned with the emotional promises and bargains promoted by
the company – after all, the goal is to be and remain employed. Even when
consenting, many understand the situation of oppression and injustice that the reality
of their work imposes. There is consent but little commitment, hence the fragility of
the post-Fordist model of development, where the threshold between consenting and
resisting is tenuous. On the other hand, in the studied conflict spaces, it is explained
that, in an unprecedented way, there is a movement of “organized counterresistance” in search of consent and commitment: an organized trade union
resistance movement. Leaders, managers, engineers, and technicians organized and
confronted the union movement during the 2014 strikes at Embraer. Under the
context of work insecurity, workers with “higher salaries”, who are also under threat,
tended to adhere strongly to the subjective proposals of the company. When
subaltern classes entered into conflict, those who earn “more pay” – the richer
bourgeoisie – differentiate and distance themselves from the working class masses,
being assimilated to hegemonic class values more easily, resisting and also
struggling: they feared becoming a proletarian or a poor worker.
Keywords: Subjectivity of the worker. Precarious work. Strikers movement. Embraer.
Ethnography.
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APRESENTAÇÃO
Entrei no curso de graduação na PUC em 1999. Naquele momento, um tanto
quanto prematuro para decidir-me sobre a “carreira da vida”, optei pelo curso
de Administração. Eu não pensava em ser um executivo do setor privado ou
público, mas assim como o meu avô Basílio e o meu pai, Marco Antonio, o meu
objetivo era me tornar um grande empresário.
Participei de apenas dois estágios nos primeiros anos da PUC, mas mesmo
antes do término do curso, eu e um amigo da faculdade criamos a DM
Bordados. Foram dois anos de muita aprendizagem, trabalho, amizade,
dificuldade e diversão. Em 2004, por alguns motivos pessoais do meu sócio,
optamos por encerrar a empresa. Decidi encarar o desafio de trabalhar com o
meu avô Basílio na metalúrgica Olisoni, fabricante de aviamentos metálicos
para as confecções, há 60 anos no mercado. Foram anos amargos, mas de
muito crescimento pessoal, uma missão hercúlea, em que a ansiedade de um
jovem e a inflexibilidade de um senhor atrapalharam o projeto.
No início da minha formação acadêmica, ainda na graduação, havia apenas um
tema que me chamava a atenção: a gestão participativa. Dos poucos livros que
realmente me interessaram durante a graduação, um em especial me marcou –
Virando a Própria Mesa (1988), do empresário Ricardo Semler. Eu entendia
que poderia ser um empresário “socialista” ou, pelo menos, “mais humano”,
cultivando

a liberdade

e uma liderança

democrática nas empresas.

Trabalhando com meu avô, um líder autocrático e em uma empresa “préfordista”, eu me identificava ainda mais com a história da Semco de Semler,
uma empresa com características similares à Olisoni. As minhas primeiras
ações na empresa do meu avô foram: tratar os efluentes da galvanoplastia,
formar os analfabetos através do telecurso 2000, fazer reuniões com os
trabalhadores da produção, implementar o plano de saúde para todos eles,
programar um plano de demissão voluntária para os mais antigos da empresa,
custear cursos técnicos no SENAI de Santana de Parnaíba e desenvolver uma
nova tecnologia voltada para botões para jeans. Como não poderia ser
diferente, tais propostas foram tidas como muito modernas pelo meu avô e,
depois de quatro anos na Olisoni, achei melhor abrir a minha própria empresa.
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Sem mágoas e ainda com o mesmo sonho pela frente, em 2007 abri, com o
meu amigo Cícero, a Vimac, uma pequena indústria de eletroerosão a fio e
usinagem. Trabalhamos juntos até 2010, prestávamos serviços para diversas
metalúrgicas da região de Santana de Parnaíba e arredores. Foi um desafio
enorme constituir uma pequena empresa prestadora de serviço para as
indústrias. A falta de recursos financeiros, a dificuldade de se obter crédito, os
bárbaros juros, a nossa inexperiência, a fuga das fábricas para a Ásia, em
especial para a China, e a crise de 2009 dificultaram o nosso caminhar.
Experimentei por quatro anos o que é ser um terceirizado no setor industrial. A
dificuldade pela qual passávamos me fazia refletir sobre os meus problemas,
os do Brasil e os do mundo.
Durante a experiência na Vimac, comecei a criticar e a refletir sobre a minha
opção de carreira. Era dia de sol, dirigia o meu carro pelo mesmo caminho de
sempre – Marginal Pinheiros, Rodovia Anhanguera – até Santana de Parnaíba,
quando me perguntei: o que eu faço aqui? Por que escolhi essa profissão?
Será que as minhas competências e os meus anseios são adequados ao que
eu

escolhi

para

fazer?

Iniciou-se

um

processo

de

autorreflexão

e

questionamento que, nesse primeiro momento, culminou no meu retorno aos
estudos. Resolvi voltar à PUC e encontrar um curso, algo que poderia me dar
uma luz para uma nova profissão e me ajudar a compreender as questões que
eu me fazia.
Pesquisei, conversei, assisti a aulas em outros departamentos da faculdade,
conheci os cursos de pós-graduação, mas decidi encarar o mestrado em
Administração, em 2008. O sonho do empresário ainda estava muito presente
em mim, e estudar novamente poderia oxigenar as minhas ideias para a
construção de uma nova organização mais condizente com as minhas
competências e os meus interesses. No entanto, foi durante as aulas do
mestrado, a partir dos relacionamentos que firmei com professores e colegas e
a orientação do Arnaldo, que o meu horizonte se expandiu e, aos poucos, uma
luz começou a indicar um novo rumo para a minha vida profissional.
Não tenho o perfil que o senso comum faz do professor nato – introspectivo e
intelectual.

Pelo

contrário,

sou

extrovertido

e

pouco

valorizava

a

intelectualidade em meu desenvolvimento pessoal ou profissional até esse
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momento. No entanto, a partir do início do mestrado, o meu interesse pelo
conhecimento só aumentou. Descobri em algumas palestras e aulas que o meu
lado espontâneo e a minha capacidade de comunicação contribuíam para o
sucesso das apresentações. A inexperiência de um ex-empresário no meio
acadêmico, aos poucos, é superada pela minha insaciável sede por
conhecimento. Percebi que eu gosto muito mais dos meus alunos do que dos
meus antigos clientes, parceiros e fornecedores. Descobri o prazer de fazer da
minha vida profissional um trabalho com sentido e amor.
Em 2010, fui contratado pela Faculdade FACEQ, depois pelo SENAC e pela
Faculdade Sumaré e, hoje, leciono na Universidade São Judas. Deixei a Vilmac
para o meu ex-sócio, que voltou a prestar serviços como autônomo, um projeto
mais condizente com a realidade da indústria brasileira. Em 2014, eu já
acumulava quatro anos de experiência em sala de aula, mas sentia a
necessidade de me aprofundar na pesquisa acadêmica. Reduzi a minha carga
horária, contei com o apoio da minha família e comecei a pesquisar
diariamente. Então me aprofundei nas teorias e fui atrás de uma metodologia
de pesquisa condizente com as minhas predileções e os meus interesses. Aos
poucos, formei uma ideia, ainda que incipiente, sobre o que eu pretendia
pesquisar e novamente voltei à PUC, só que agora para o doutorado, também
em Administração de Empresas e novamente com o Arnaldo Nogueira. No
capítulo sobre a pesquisa de campo, trago mais informações sobre este
caminhar.
Eu já havia sido apresentado à área de relações de trabalho e teoria crítica em
estudos organizacionais e, portanto, mesmo com uma pegada crítica no que
diz respeito às empresas capitalistas, consegui vislumbrar que havia espaço
para o professor e pesquisador contestador também na área da Administração
de Empresas e, assim, não vi problema em iniciar a minha segunda pósgraduação também em gestão. É claro que falo de um grupo restrito de
profissionais críticos, mas, a meu ver, determinantes e fundamentais para a
transformação radical no sentido da humanização da área. Entendo que travar
a luta cultural no âmbito de uma disciplina que nasce no mercado e para o
mercado, a serviço do capital, é uma práxis acadêmica relevante porque
problematiza a concepção hegemônica de organização. A meu ver, é de suma
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importância construir e contribuir com conhecimento contra-hegemônico no
próprio espaço em que o discurso gerencialista é produzido e reproduzido.
A visão um tanto quanto romantizada do empresário humanista adaptou-se aos
meus novos conceitos, às minhas interpretações e características pessoais,
que durante todo este caminhar se tornaram nítidas. Foi um longo processo de
autorreflexão e questionamento que fez do empresário humanista um professor
e pesquisador contestador do mainstream da Administração, de um profissional
desanimado e estressado para um intelectual orgânico motivado e engajado. O
posicionamento crítico foi umas dessas características pessoais que pude
lapidar melhor a partir do retorno à PUC.
Se no mestrado eu me preocupei em criticar a realidade da atividade
profissional dos micros e pequenos empresários, um tema condizente com a
realidade que eu vivenciava como microempresário, no doutorado eu me
propus a compreender os movimentos de resistência e consentimento nas
organizações no capitalismo contemporâneo brasileiro em meio ao maior
período paredista da história do país, com mais de 2 mil greves em 2013, além
das diversas manifestações populares de âmbito nacional e internacional, do
Movimento Passe Livre, do Occupy Wall Street e da “primavera” árabe. No
decorrer do quarto capítulo, trago mais detalhes sobre a minha história
acadêmica e a opção pela etnografia e pela Embraer.
Em 2015, levamos (eu e Arnaldo, meu orientador) partes dos estudos desta
tese, ainda incipientes, para os meus primeiros congressos nacional e
internacional, um na Universidade Federal do Espírito Santos e outro na
Universidade de Buenos Aires. Em 2016, outro artigo também fruto desta tese
foi aprovado pela Revista de Administração da USP (RAUSP) com previsão de
publicação para o primeiro semestre de 2017. Ainda no ano passado, participei
do meu primeiro EnANPAD, em Salvador. Para fechar com chave de ouro o
ano de 2016, fui contratado pela Universidade São Judas, a minha primeira
universidade como professor.
Olhando para trás, ao escrever esta apresentação, lembro o quão difícil foi
encontrar e percorrer este novo caminho. Mudar de carreira, repensar o que
fazer, refletir sobre você, questionar a si mesmo e o mundo que o cerca e
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relativizar o desejo e a realidade não são tarefas fáceis, mas, com toda a
certeza, foram, para mim, transformadoras e revigorantes.
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INTRODUÇÃO
O pós-fordismo é um modelo de desenvolvimento ainda mais antagônico em
relação ao período anterior. As organizações ampliam a capacidade de
subjetivar os trabalhadores sob a hegemonia dos seus conceitos e valores,
embora façam menos concessões do que as organizações fordistas, e ainda
eliminam e precarizam o trabalho – tanto da produção quanto da gestão – de
maneira intensa, resultando em contínuos processos de reestruturação e na
consequente pauperização das condições e ofertas de trabalho.
A nova morfologia do trabalho é a principal força propulsora dos novos conflitos
sociais globais, pois daí derivam as principais implicações para a degradação
das condições de vida e uma precarização estrutural crescente que se insere
na própria dinâmica do capitalismo e que lhe serve de alimento. A crise do
trabalho abrange a totalidade dos trabalhadores e, portanto, vivemos no pósfordismo a “pulsão plebeia” (dos trabalhadores e da classe “mais salário”). O
trabalho permanece no centro dos combates sociais e da luta política atual. Foi
nos espaços de conflitos da classe trabalhadora que busquei ampliar o
conhecimento

sobre

a

subjetividade

do

trabalhador

no

capitalismo

contemporâneo.
O objetivo desta tese foi estudar as relações subjetivas entre os trabalhadores
e a Embraer, uma empresa alinhada aos conceitos pós-fordistas de gestão.
Através do prévio estudo realizado sobre autores como Antonio Gramsci (1978,
1984, 2004, 2008) e Michael Burawoy (1979, 1996, 2005, 2008, 2014), além
dos principais autores da teoria crítica em estudos organizacionais e da
interação, aos moldes etnográficos, com a classe trabalhadora nos espaços de
conflitos entre capital e trabalho, veio à tona uma interessante constatação
ignorada pelos estudos críticos e que se tornou a primeira suposição desta
tese: os intentos subjetivos propostos pelas empresas pós-fordistas não são
tão

efetivos

como

muitos

estudos

apontam.

O

consentimento

e

o

comprometimento dos trabalhadores estão relacionados às relações objetivas
de trabalho. Não há efetividade dos intentos subjetivos sob relações precárias
de trabalho. Boa parte da classe trabalhadora, uma interessante fração,
explicitamente a mais precarizada, é cética às propostas subjetivas das
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empresas. “Não temos muito o que perder, mas o que temos ainda é muito”
(trabalhadora da Embraer ao comemorar o fim de uma greve). São
trabalhadores imersos na hegemonia articulada pelos intelectuais orgânicos
burgueses, subjetivados pelos valores e padrões sociais burgueses, mas que
não demonstram em seu cotidiano em suas falas e comportamentos a proposta
de subjetividade que a empresa promove. O trabalhador precariado preocupase com os laços objetivos das relações de trabalho e menos com as promessas
e pechinchas emocionais promovidas pela empresa: o seu objetivo é estar e
manter-se empregado. Mesmo consentindo, muitos compreendem a situação
de opressão e injustiça que a realidade do seu trabalho lhes impõe. Em suma,
são outros intelectuais orgânicos burgueses e a necessidade do trabalho que
“fazem a cabeça” de boa parte da classe trabalhadora, principalmente das
frações precariadas.
Para interpelar tal hipótese, fez-se necessária a seguinte reflexão durante a
pesquisa de campo: como são interpretadas as propostas subjetivas da
Embraer pelos seus trabalhadores?
A precariedade – o despotismo – do mercado de trabalho impõe a uma boa
parte da classe trabalhadora o consentimento pela necessidade de
sobrevivência. As frações precariadas da classe trabalhadora não sonham com
a prosperidade capitalista, são pragmáticas quanto à urgência do emprego.
Enquanto no período fordista as empresas concediam parte das imposições da
classe trabalhadora – em especial a fração nacional, masculina e branca – em
troca de consentimento e comprometimento, no pós-fordismo as empresas
usufruem do despotismo do mercado de trabalho como estratégia de
consentimento, principalmente das frações mais precariadas da classe
trabalhadora. O projeto de consentimento (de uma classe trabalhadora
alargada em sua precariedade), no pós-fordismo, ocorre sob o apogeu da
hegemonia burguesa e sob o crescente despotismo e a precariedade das
condições de trabalho. Tal precariedade impõe a uma boa parte da classe
trabalhadora a “ditadura do trabalho”, em que “ser explorado” tornou-se um
privilégio. A hegemonia dificulta a capacidade da classe trabalhadora em sua
missão hercúlea em construir a sua própria hegemonia alternativa. Hercúlea,
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pois nunca antes a classe trabalhadora foi tão desprovida de recursos
econômicos e políticos. O príncipe está nu!
Mesmo sendo a Embraer uma empresa-símbolo do pós-fordismo brasileiro,
alicerçada com o melhor que a ciência e a gestão podem lhe oferecer, e com
toda a sua estrutura, aparato tecnológico e prêmios na área de Recursos
Humanos, pouco as frações precariadas dos seus trabalhadores deixam-se
levar pelo intento subjetivo da empresa e, portanto, tendem a assimilar menos
as “pechinchas emocionais” propostas e desmascaradas pelo despotismo nas
relações de trabalho, uma característica do modelo de desenvolvimento pósfordista. No capitalismo pós-fordista, a psicologia comportamental nas
empresas, encabeçada pelo setor de Recursos Humanos, não aparenta
objetivar o trabalhador menos qualificado em suas empreitadas ideológicas. As
reestruturações não permitem: o trabalhador precariado e menos qualificado,
no capitalismo pós-fordista, está sempre a um passo de tornar-se um terceiro
ou um desempregado. Não há subjetivação efetiva sem concessões objetivas à
vida.
A tradição do emprego da etnografia nas fábricas e empresas deu-se,
principalmente, em pesquisas realizadas no interior dessas organizações,
tendo sido adotada por diversos pesquisadores, tradição esta magistralmente
iniciada pela filósofa francesa Simone Weil (1996) em uma fábrica da Renault,
em 1934, e seguida por autores como o sociólogo norte-americano Michael
Burawoy, em 1974. Tomando este rumo, a presente tese propõe-se também a
inovar no campo da investigação e, para tanto, foi realizada uma vasta
pesquisa de campo fora das fábricas, nos espaços de conflitos – sindicatos,
reuniões, greves, movimentos paredistas e assembleias – dos trabalhadores da
Embraer, processo este que se estendeu por dois anos, entre 2014 e 2016.
A opção pela etnografia, nos moldes do estudo de caso ampliado, deu-se pela
capacidade que esse método tem em dar robustez ao processo empírico. A
investigação sobre a subjetividade humana requer mais do que a realização de
entrevistas e observações. O longo tempo que o método etnográfico demanda,
a interação e a participação – a relação entre sujeito e objeto – auxiliam no
esmiuçar que o tema da subjetividade requer. O estudo de caso ampliado é
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capaz de ir a fundo nos binômios políticos de colonizador e colonizado, branco
e negro, metrópole e periferia, capital e trabalho, para identificar a
multiplicidade de interesses, identidades e processos envolvidos. É um modelo
reflexivo de ciência aliado à técnica da observação participante. O estudo de
caso ampliado aplica a ciência reflexiva à etnografia com o objetivo de extrair o
universal do particular, mover-se do micro para o macro, conectar o presente
ao passado e antecipar o futuro – tudo isso construído sobre uma teoria
preexistente (BURAWOY, 2014).
Curiosamente, nos espaços de conflitos estudados, explicitou-se, de uma
forma inédita, um movimento de “contrarresistência organizada” em busca de
consentimento e de comprometimento: um movimento organizado de
contenção

à

resistência

(organized

movement

of

counter-resistance).

Organizado por funcionários da empresa, seu ponto culminante foi uma
decisão contrária à continuidade de uma greve eclodida em 2014. Imaginavase, até então, que a ação de oposição aos movimentos de resistência sindical
dos trabalhadores ocorresse apenas no plano ideológico, pessoal ou de
pequenos grupos, os quais, apesar de serem beneficiários das ações, jamais
organizariam ou participariam de tais movimentos. Dessa vez, participaram
líderes, gestores, engenheiros e técnicos, que se organizaram contra o
movimento de resistência sindical e em defesa dos valores da empresa para
liquidar com o movimento e desbancar os líderes sindicais que procuravam
dirigir a insatisfação trabalhista das frações precariadas da Embraer. Não há
registro na literatura sobre resistência nas organizações acerca do fenômeno
caracterizado como um movimento organizado de contenção à resistência. Daí
a novidade dessa discussão. Trata-se de refletir sobre essa nova configuração
do conflito social e trabalhista que coloca assalariados contra assalariados. Tal
fenômeno fomentou a segunda suposição desta tese:
Sob o contexto da precarização do trabalho, os trabalhadores com “mais
salário”, também sob ameaça, tendem a aderir com veemência as propostas
subjetivas das empresas. Quando as classes ditas subalternas entram em
conflito, aqueles que auferem “mais salário” – a burguesia assalariada
(MILNER, 2003) – diferenciam-se e distanciam-se da massa da classe
trabalhadora mais pobre, assimilando com maior facilidade os valores da
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classe hegemônica e, por estes, resistem e também lutam: é o medo de se
tornar um proletário ou um trabalhador precário (ZIZEK, 2012). Os
trabalhadores com “mais salário” absorvem com veemência os valores, as
propostas subjetivas formuladas pelos intelectuais orgânicos do setor de
Recursos Humanos. Imersos na hegemonia capitalista, enquanto que os
trabalhadores mais qualificados tendem ao compromisso com a empresa e
com a ordem e a subjetividade impostas, os trabalhadores mais precariados,
quando compromissados, o são pela necessidade do trabalho. Para melhor
elucidar tal fenômeno social de “contrarresistência organizada” e contribuir com
o objetivo desta tese, outra questão secundária foi realizada: como entender o
fato de os líderes, gestores e técnicos se organizarem contra o movimento de
resistência sindical em defesa dos valores da empresa e da manutenção de
sua hegemonia?
As resistências nas organizações – no contexto da crise da sociedade do
trabalho – são os gritos da classe trabalhadora explorada e subjetivada
intensamente pelos valores da burguesia na condição de classe hegemônica.
São gritos por emprego, direitos constitucionais, ajustes salariais e saúde,
benefícios básicos que as frações mais precariadas suplicam. Mas também há
gritos de consentimento – de contrarresistência – pela ordem, em defesa dos
valores das empresas, os quais normalmente são realizados por grupos de
trabalhadores intermediários da pirâmide social, aqueles com “mais salário” e
mais propensos a aderir ao projeto da empresa. Se os trabalhadores pulsam
nas empresas, a sociedade também pulsa.
Em suma, as duas hipóteses levantadas contribuíram para o mesmo objetivo: o
de ampliar a discussão sobre a subjetividade no pós-fordismo através da
perspectiva do materialismo histórico – da dominação de classes. A
assimilação e a não assimilação do discurso e dos intentos subjetivos das
organizações estão imbricadas com as relações objetivas de trabalho, em que
o salário e as condições de trabalho são referências determinantes. Sob a
ordem hegemônica capitalista, os trabalhadores assalariados “com mais
salário”, em sua maioria, assimilam com veemência as propostas subjetivas
das empresas, enquanto as frações precariadas da classe trabalhadora as
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interpretam com desconfiança e ceticismo, mesmo que também presas à
ordem hegemônica dominante.
Nos estudos críticos sobre as resistências nas organizações, predomina a
perspectiva pós-estruturalista com ênfase sobre os comportamentos de
resistência e o consentimento no âmbito individual da cultura e do poder,
fundamentados,

principalmente,

nos

estudos

foucaultianos

sobre

a

subjetividade. São pesquisas que não relacionam a subjetividade do
trabalhador à sua classe social e muito menos se utilizam do materialismo
histórico e da dialética em busca da totalidade que permeia o tema. A presente
pesquisa, do ponto de vista teórico, ousou ao resgatar a interpretação das
resistências nas organizações sob a ótica da dominação de classes.
A exploração, para a fração precariada, tornou-se cada vez mais “clara”, como
acontecia no socialismo taylorista soviético (BURAWOY, 2014). O sistema
revela-se cada vez mais despótico, a exploração despe-se de sua fantasia de
meritocracia e concede cada vez menos a classe trabalhadora. O capitalismo,
em seu período pós-fordista, no âmbito das relações de trabalho, para a
maioria da classe trabalhadora perde parte do seu “fetichismo” e se despe de
sua fantasia meritocrática, principalmente para as frações precariadas. Não há
intentos subjetivos efetivos sem concessões ou em condições precárias de
trabalho. As empresas fordistas compreendiam muito bem tal relação entre a
subjetividade proposta, a realidade efetiva e o consentimento.
No primeiro capítulo, reviso detalhadamente a teoria crítica nos estudos
organizacionais: seus principais autores e respectivas escolas são expostos
com o objetivo de fundamentar a vertente epistemológica crítica utilizada no
desenvolvimento desta pesquisa. O diálogo principal da tese é com os autores
das escolas críticas em estudos organizacionais. Em síntese, tais escolas
podem ser divididas entre as embasadas pela dialética de Marx e pela
perspectiva histórica do materialismo (primeira e terceira gerações da Teoria
Crítica Frankfurtiana, Estudos Organizacionais Críticos de Língua Francesa,
Teoria Crítica em Estudos Organizacionais e Teoria dos Processos de
Trabalho)

e

os

estudos

críticos

pós-estruturalistas

nietzschianos

e
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foucaultianos representados principalmente pelos estudos anglo-saxões da
Critical Management Studies (CMS).
Ainda no primeiro capítulo, através da teoria crítica, adentro o tema das
resistências nas organizações e fundamento minha opção por interpretá-las por
meio da perspectiva do materialismo histórico – da dominação de classes –,
principalmente através da teoria da hegemonia de Antonio Gramsci e dos
conceitos de subjetividade da teoria crítica em estudos organizacionais. O
intuito é reforçar a perspectiva da luta de classe como um instrumento
fundamental para a compreensão dos movimentos e dos comportamentos de
resistências e consentimento nas organizações. Para reforçar as divergentes
perspectivas dos pensamentos críticos em estudos organizacionais, faço uma
breve revisão de alguns conceitos que são abordados ao longo deste capítulo:
os conceitos de pós-modernidade, a perspectiva do estruturalismo e do pósestruturalismo, além das perspectivas teórico-metodológicas do materialismo
histórico e da dialética materialista.
No segundo capítulo, analiso o contexto histórico e social do sistema
capitalista, sob a perspectiva da divisão internacional do trabalho e dos regimes
de desenvolvimento fordistas e pós-fordistas. Nesse momento, o interesse é
contextualizar a história recente do capitalismo e a constante precarização das
relações de trabalho acentuadas no atual modelo de desenvolvimento pósfordista no Brasil e no mundo. Observa-se que a precarização é intrínseca ao
capitalismo e cada vez mais se espalha pelos países centrais, sob a égide dos
princípios econômicos do neoliberalismo. Trata-se de um constante processo
de precarização que, entre outras tantas consequências, dualiza a classe
trabalhadora, uma dualização desproporcional em que a fração mais
precariada é ampliada, e as frações mais qualificadas e mais bem
remuneradas da classe trabalhadora diminuem.
Para tanto, busco aprofundar a discussão sobre as reestruturações nas
organizações. Como não podia ser diferente, adentro o tema do papel da
ciência e da tecnologia no capitalismo e suas consequências no mundo do
trabalho. Para quem a ciência “trabalha”? Por que, em vez de se eliminarem os
trabalhos “precários” e/ou desnecessários e se desenvolverem profissões

25

qualificadas e encadeadas com as principais necessidades humanas, o que se
vê é uma crescente dependência do trabalho precariado na indústria e o
trabalho desnecessário do serviço?
A subjetividade no pós-fordismo é o tema principal deste capítulo e desta tese.
A constituição da subjetividade do trabalhador está diretamente relacionada às
condições de trabalho ofertadas. O processo de precarização das relações de
trabalho e a consequente precarização da classe assalariada afetam a classe
trabalhadora em todos os seus extratos. Aqueles com “mais salário” tendem a
assimilar os valores e a ordem estabelecida, e alguns dos trabalhadores menos
qualificados e mais precariados consentem para resguardar, mesmo que sem
ilusões, o seu emprego. Enquanto isso, dado o crescente despotismo do
mercado de trabalho, cresce o número daqueles que resistem, mesmo que
essa resistência seja defensiva. Assim como há uma dualização da classe
trabalhadora considerando-se as díspares relações objetivas de trabalho no
capitalismo contemporâneo, o mesmo ocorre com a subjetividade da classe
trabalhadora. A sua consciência e o seu senso comum também se dualizam,
mesmo que ainda ambas as consciências (da classe do “mais salário” e a
classe trabalhadora e sua fração precariada) operem sobre a hegemonia
capitalista.
O capítulo três – A dialética entre as asas da Embraer – traça um panorama
dialético geral sobre a história de uma das maiores empresas aeroespaciais do
mundo e símbolo do sucesso empresarial nacional. A Embraer destaca-se para
além da sua competência em produzir aeronaves: a empresa, desde a sua
privatização, adequou-se ao que melhor temos do paradigma dominante, o
chamado mainstream da administração, e galgou sucessos de vendas, mesmo
sob constantes crises advindas das intermináveis reestruturações pressupostas
por tais conceitos de gestão.
A Embraer foi inaugurada em 1969 como empresa estatal estratégica para a
indústria da defesa e segurança nacional. Símbolo do regime militar instaurado
em 1964, a companhia expandiu as suas atividades no segmento da
aeronáutica e se tornou umas das principais empresas deste seletíssimo setor,
ainda como estatal. No entanto, a empresa não foi páreo para as
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complexidades impostas pelos anos 1980, principalmente com o fim da
ditadura militar e, mesmo ainda respeitada no mercado, entrou em uma
profunda recessão: foi privatizada em 1994, e as suas vendas tornaram a
crescer. No entanto, este voo não trafegou apenas por “céus de brigadeiro”: a
Embraer passou por diversas reestruturações, nas áreas de finanças e de
desenvolvimento, que trouxeram crescimento de produtividade e vendas,
embora sob crescente insatisfação, principalmente dos trabalhadores da
produção. Tanto as escolas do pensamento dominante em gestão quanto os
estudos críticos pós-estruturalistas entendem que as resistências são
intrínsecas às transformações “muitas vezes necessárias” na vida das pessoas,
no trabalho e na sociedade. A diferença é que a primeira não faz crítica a tais
consequências; já a segunda almeja no mínimo amenizar os desconfortos da
pós-modernidade.
Para a compreensão dessa dinâmica antagônica, que não é exclusiva da
Embraer, mas sim da realidade de diversas empresas pós-modernas, esta
pesquisa

buscou,

na

teoria

crítica

dos

estudos

organizacionais

epistemologicamente fundados na dialética e no materialismo histórico, e
especialmente nos temas sobre subjetividade e resistência, as ferramentas
para melhor elucidar a contradição das empresas fundadas sob os conceitos
das escolas do pensamento hegemônico da ordem capitalista.
O quarto capítulo desta tese traz inicialmente os fundamentos da sociologia
pública proposta por Michael Burawoy (2004), a qual contempla o processo
empírico da etnografia nos moldes do estudo de caso ampliado. Na sequência,
são detalhadas as etapas da formação da ideia sobre a pesquisa, o seu
desenrolar, a vivência com os trabalhadores, as conversas e observações, a
entrada e saída do campo, o tratar e rever os dados, a organização deles e, por
fim, é feita uma reflexão sobre o papel do intelectual orgânico e sobre os
resultados apresentados na pesquisa de campo.
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CAPÍTULO 1: A TEORIA CRÍTICA
1.1 Pós-modernismo e pós-estruturalismo
Para reforçar as divergentes perspectivas dos pensamentos críticos em
estudos organizacionais, cabe uma breve revisão de alguns conceitos que são
abordados ao longo deste capítulo: os conceitos de pós-modernidade, a
perspectiva do estruturalismo e do pós-estruturalismo, além das perspectivas
teórico-metodológicas do materialismo histórico e da dialética materialista.
Antes de apontar as reflexões sobre o pós-modernismo, façamos uma pequena
revisão sobre o conceito de modernidade.
A modernidade está imbricada com o capitalismo, a organização do comércio,
da emergência da administração pública e do comportamento crítico das
tradições, das proibições dos privilégios e, fundamentalmente, do triunfo da
razão, esta como conjunto de regras respeitadas para obter-se conhecimento
do objeto. A modernidade é uma construção de uma imagem racionalista do
mundo que integra o homem e a natureza (TOURAINE, 2007). As
organizações empresariais clássicas são a própria expressão do modernismo.
São instituições que atuam de forma organizada, formadas por um corpo
administrativo que valida as suas ações por decisões técnicas, estabelecidas
por profissionais. A modernidade recusa o passado ao dar lugar ao presente e
ao futuro, em que o novo é valorizado socialmente (CAVEDON; LENGLER,
2005).
As instituições modernas propiciam a degradação dos hábitos e dos costumes
tradicionais, estando relacionadas ao esforço global de produção e controle, de
exclusão e marginalização. Trata-se de uma ordem pós-tradicional em que a
racionalização substitui os hábitos tradicionais, abrindo caminho para a
hegemonia da razão, suprindo as necessidades de regulações, as defesas
corporativas ou as barreiras alfandegárias e dando condições de previsibilidade
e segurança de que o empresário necessita (TOURAINE, 2007).
É comum a confusão entre pós-modernismo e pós-estruturalismo. Tanto o
estruturalismo como o pós-estruturalismo são concepções menores que a pósmodernidade (PETERS, 1995). A pós-modernidade é mais do que uma
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transformação epistemológica como o estruturalismo e o pós-estruturalismo, “é
um movimento bem mais amplo e não se refere exclusivamente ao campo do
conhecimento, estendendo-se a outros aspectos da vida humana, sejam esses
aspectos políticos, econômicos, sociais, temporais e espaciais”, ou seja, tanto a
modernidade quanto a pós-modernidade estão no mesmo plano ontológico e
histórico (SOUZA, 2012, p. 280).
Em geral, os autores da pós-modernidade rejeitam o projeto de modernidade
baseado na racionalidade, na tecnocracia, na verdade absoluta e no
positivismo. A pós-modernidade é uma concepção ontológica conflitante com o
modernismo, principalmente pela sua crença na capacidade humana de
progredir por meio do pensamento racional e antropocêntrico. A pósmodernidade começa a partir dos anos 1970, quando ganhou força o
pensamento neoliberal, propiciando uma aceleração nas transformações
produtivas, trocas e consumo – do capitalismo de produção para o capitalismo
do serviço e do espetáculo (HARVEY, 1992). O pós-modernismo não é uma
moda ou uma pausa radical em relação ao modernismo, mas sim uma cultura
de dominação do capitalismo tardio. O pós-modernismo é uma expressão
cultural de mudanças econômicas que ocorreram dentro do próprio capitalismo
(JAMESON, 1991).
O sentido de pós-modernidade é de fragmentação do sujeito. As sociedades
contemporâneas têm passado por uma mudança estrutural heterogênea de
paisagens culturais de classe, gênero, etnia, sexualidade e identidade nacional
que até então haviam servido como um sólido refúgio para os indivíduos.
Denominada como o “descentramento do sujeito”, a pós-modernidade
caracteriza-se pela crise de identidade provocada pela perda de um sentido
estável e íntegro do sujeito. Portanto, a pós-modernidade é esse movimento de
perda identitária dos sujeitos. Aquele sujeito coerente, estável da modernidade,
é fragmentado e instável na pós-modernidade, um “descentramento do sujeito”
(um rompimento com o conceito de sujeito no Iluminismo) (HALL, 2006, p. 12).
O pós-estruturalismo deve ser entendido como uma resposta filosófica
específica ao estruturalismo influenciado, principalmente, por Nietzsche (1976,
1993, 1998) e Heidegger (2004, 2006). O termo “estruturalismo” foi utilizado
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pela primeira vez por Jakobson. O estruturalismo provocou uma guinada
linguística no pensamento ocidental por meio das obras de Saussure (1993),
Lévi-Strauss (1975), Althusser (1984), Lacan (2008), Bourdieu (1990) e
Foucault (1996, 2002, 2003) (PETERS, 1996, 2000).
O que se quer evidenciar aqui é que não se pode caracterizar a pósmodernidade como uma forma específica de corrente teórica, pensamento,
conhecimento ou episteme. A pós-modernidade deve ser entendida como uma
ontologia,

um

momento

histórico.

Não

se

pode

caracterizá-la

epistemologicamente. Assim, podemos caracterizar o pós-estruturalismo como
uma das manifestações no campo do saber que emergiu em um contexto
histórico pós-moderno, chamando pós-estruturalismo de “pós-moderno” apenas
para demarcar esse contexto histórico relacionado à sua constituição (SOUZA,
2012).
O estruturalismo busca compreender o que há de universal no homem e que
seja apreensível ou cognoscível pela ciência, já o estruturalismo baseia-se em
um

método

a-histórico/formal

(estrutura).

A

principal

contribuição

do

estruturalismo ao método e às ciências humanas é que formalizar é interpretar,
em que a estrutura permite a articulação do sujeito. O estruturalismo é uma
resposta filosófica ao humanismo, pois rompe com a noção de primado do
sujeito, contida no humanismo e no existencialismo. O humanismo tende a
colocar o sujeito no centro de toda análise, vendo-o como a origem e a fonte do
pensamento e da ação, enquanto o estruturalismo vê os sujeitos como simples
portadores de estruturas (ARAÚJO, 1993; PETERS, 2000).
Em uma época de predomínio da racionalidade burocrática é
necessário o aparecimento do correlato filosófico deste
empobrecimento da Razão, que exerça uma hostilidade contra a
“razão dialética”. E eis então o estruturalismo, aparecendo
filosoficamente como positivismo clássico e o neopositivismo. Afirma
que o homem é um puro dado passivo de estruturas apriorísticas, que
a liberdade é apenas uma ilusão, que o humanismo é “falso
problema”, uma mera “doxologia”. O estruturalismo é o reflexo
ideológico do mundo manipulado (COUTINHO, 1972, p. 216).

O pós-estruturalismo é uma perspectiva teórica pós-moderna caracterizada
pelos estudos da teoria feminista pós-estruturalista ou por relações de gênero,
estética e espiritualidade, a teoria ator-rede, a cultura, a análise pós-colonial,
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abordagens sobre a identidade e a subjetividade, e enfoques interpretativos e
narrativos. O que o estruturalismo e o pós-estruturalismo – ambos movimentos
epistemológicos da era pós-moderna – têm em comum é o fim do sujeito
antropológico racional e autônomo e o uso da linguística (PAES-DE-PAULA,
2008; SOUZA, 2012; VERGARA; CALDAS, 2005). A filosofia da consciência
que parte do princípio do sujeito autônomo e do uso da dialética que surge
entre os filósofos gregos e romanos, base do humanismo radical, partilhada
tanto por Hegel como por Marx, é substituída pela perspectiva nietzschiana da
morte do sujeito – da insuficiência e da insignificância da razão (PAES-DEPAULA, 2008).
1.2 A dialética materialista e o materialismo histórico
O método dialético possui diversas definições, tais como a hegeliana, a
marxista, entre outras. Para alguns, ele consiste em um modo esquemático de
explicação da realidade que se baseia em oposições e em choques entre
situações diversas ou opostas. Diferentemente do método causal, no qual se
estabelecem relações de causa e efeito entre os fatos (ex.: as radiações
solares provocam a evaporação das águas, estas contribuem para a formação
de nuvens, que, por sua vez, causam as chuvas), o modo dialético busca
elementos conflitantes entre dois ou mais fatos para explicar uma nova
situação decorrente desse conflito. Para a dialética, o descobrimento das
contradições no processo discursivo e o choque das opiniões contrapostas são
o melhor meio para encontrar a verdade. Na dialética, fala-se em “fluidificação”
dos conceitos. Isso porque a realidade sempre está assumindo novas formas, e
assim o conhecimento (conceitos) precisa aprender a ser “fluido”.
A dialética surgiu no pensamento humano muito antes de Marx. O conceito da
dialética se transformou ao longo da história (PIRES, 1997). Entendida pelos
gregos como a “arte do diálogo”.
Aristóteles é um dos grandes responsáveis pela marginalização do
pensamento de Heráclito sobre a contraditoriedade e o conflito. O
princípio da identidade, perseguido por Aristóteles, estabelecia a
fixação do ser: o que é, é e o que não é, não é. Já em Heráclito
encontramos a ideia de movimento do pensamento, a ideia de
contraditoriedade da vida, da natureza, do mundo: todas as coisas
fluem e se alteram sempre, disse ele; mesmo na mais imóvel existe
um invisível fluxo e movimento (PIRES, 1997, p. 83).

31

A concepção de um mundo que flui sempre em constante transformação é dos
filósofos gregos antigos, e “[...] aparece claramente expressa pela primeira vez
em Heráclito: tudo é e não é, pois tudo flui, tudo se acha sujeito a um processo
constante de transformação, de incessante nascimento e caducidade”
(ENGELS, 1999, p. 81).
A dialética trafegou em outros momentos históricos como por alguns iluministas
como Diderot e Rousseau, pelo materialismo metafísico de Friedrich Hegel,
pelo materialismo de Karl Marx e Friedrich Engels e pelos filósofos da Escola
de Frankfurt. O conceito da dialética foi e continua sendo transformado e
construído. Na dialética, o conhecimento é totalizante, e a atividade humana,
em geral, é um processo de totalização que nunca alcança uma etapa definitiva
e acabada, pois o total não é absoluto. A dialética nos permite enxergar para
além das aparências que compõem a realidade, essa essencialmente
contraditória e em permanente transformação (KONDER, 2008; PIRES, 1997).
Durante a Idade Média, nas sociedades feudais, o pensamento crítico dialético
foi sucumbido pela ideologia dominante da Igreja. O conhecimento estava
restrito aos padres em seus mosteiros, longe da sociedade. Assim, a dialética
foi tornando-se marginal na filosofia, sendo denominada de “lógica das
aparências”. A partir do século XIV, a realidade deixou a calmaria dos tempos
feudais. O comércio crescia e exigia a suplantação de grande parte dos hábitos
e valores feudais calcados pela Igreja. A chamada “revolução comercial”,
esboçada no século XIV, deflagrou-se no século XV, e suas consequências
marcaram profundamente o século XVI. Foi a época do Renascimento e da
descoberta da América. Com o Renascimento, a dialética pôde sair dos
subterrâneos em que tinha sido obrigada a viver durante vários séculos: deixou
o seu refúgio e veio à luz do dia. Conquistou posições que conseguiu manter
nos séculos seguintes. O caráter instável, dinâmico e contraditório da condição
humana foi corajosamente reconhecido por pensadores como Pascal (16231654), Espinosa (1632-1677) e Vico (1680-1744) (KONDER, 2008).
O amadurecimento do processo histórico e o culminar da Revolução Francesa
criaram

condições

para

que

os

filósofos

iluministas

vivenciassem

concretamente as transformações sociais e percebessem que o que restava do
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mundo feudal devia desaparecer. Assim, pretenderam contribuir para que o
mundo novo que estava surgindo fosse um mundo racional. No entanto,
poucos foram os iluministas que contribuíram para o desenvolvimento da
dialética. Entre eles, estão Denis Diderot (1713-1784) e Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). “Fora do campo filosófico, eles criaram também obrasprimas de dialética: como prova, basta citar “O Sobrinho de Rameau” de
Diderot e o estudo de Rousseau sobre a origem da desigualdade entre os
homens” (ENGELS, 1999, p. 80). Ao contrário dos iluministas, Rousseau não
tinha confiança na razão humana: preferia confiar mais na natureza. Segundo
ele, os homens nasciam livres, a natureza lhes dava a vida com liberdade, mas
a organização da sociedade lhes tolhia o exercício da liberdade natural. Mesmo
com pensamentos divergentes em muitos aspectos, ambos não se deixavam
intimidar pela ideologia da ordem de conteúdo estritamente conservador
(KONDER, 2008).
Com o caminhar da história, a Revolução Francesa apresentou o seu lado
cruel, com a guilhotina cortando inúmeras cabeças e com a sua “derrocada”,
que levou o então governo democrático às mãos de um novo “rei”, Napoleão
Bonaparte. Além disso, a Alemanha e outros países europeus ainda eram tão
atrasados que nem sequer tinham conseguido alcançar as suas unidades como
nações e ainda contavam com diversos governos semifeudais e extremamente
reacionários. Entretanto, com a filosofia francesa do século XVIII, por detrás
dela surgiria a moderna filosofia alemã, cujo ponto culminante foi Hegel
(ENGELS, 1999, p. 80). O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831) foi um dos maiores responsáveis pela “restauração da dialética”,
como forma suprema do pensamento. Hegel percebeu que o sujeito era ativo e
estava sempre transformando a realidade. No entanto, para Hegel, o sujeito é
sempre dependente da inexorável realidade objetiva (KONDER, 2008).
Hegel, além de um estudioso da Revolução Francesa e da Revolução
Industrial, inteirou-se dos escritos de Adam Smith e de outros teóricos da
economia política clássica. Talvez, a sua maior contribuição tenha sido a
percepção de que o trabalho é a mola propulsora do desenvolvimento humano,
visto que do trabalho o homem produz a si mesmo. É no trabalho, na
transformação do objeto pelo sujeito, que este se dá conta de sua capacidade
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e limitação. O trabalho é o que nos diferencia e nos descola da natureza, pois
permite a contraposição ao mundo dos objetos naturais. Sem o trabalho não
existiria a relação sujeito-objeto. Hegel propõe a “superação dialética”:
Hegel emprega a palavra com os três sentidos diferentes ao mesmo
tempo. Para ele, a superação dialética é simultaneamente a negação
de uma determinada realidade, a conservação de algo de essencial
que existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível
superior (KONDER, 2008, p. 25).

Um exemplo é a transformação da natureza, em que se nega a realidade ao
obstinar-se a transformá-la, conservando a sua essência como matéria e, por
fim, dando-lhe uma nova característica que a eleva a um novo patamar de
matéria. Em Hegel, a dialética pode ser compreendida como um sistema de
lógica com sua tríade – tese, síntese e antítese –, na qual as contradições
lógicas podem ser destacadas e o acordo pode ser finalmente alcançado na
síntese da ideia absoluta (ou espírito). Ao pensarmos em uma categoria como
a natureza, por exemplo, somos forçados a pensar sobre o seu oposto, no caso
a história. Ao estudarmos o desenvolvimento da tensão entre natureza e
história em um dado período, ela é levada à próxima era.
As condições naturais dão forma ao que acontece na história e as
atividades humanas que moldam a história têm uma maneira de
transformar ou alterar as condições naturais. A síntese das ideias
sobre natureza e história em uma era dada é a criação do começo de
uma nova era (OZMON; CRAVER, 2004, p. 310-311).

Para Platão, Aristóteles, Immanuel Kant e todos os outros pensadores da
razão, a contradição só existe como uma incapacidade da nossa razão. Para
Hegel, a contradição existe na realidade, e a natureza possui a capacidade de
superar as contradições. O ser é ao mesmo tempo o não ser. A dialética
retoma seu lugar como preocupação filosófica. Para Hegel, tudo se transforma,
tudo está em transformação de uma coisa em outra coisa e, portanto, todas as
coisas são contraditórias. E para não permanecer na contradição, as coisas
mudam. A semente é a semente e a não semente porque ela se transforma em
planta. A água é a não água porque é formada por elementos não água
(hidrogênio e oxigênio). Hegel propõe a necessidade da invenção de uma nova
lógica para poder racionalizar o elemento potencial e negativo da experiência,
isto é, tudo o que há no mundo de racional e de irracional. E por isso Hegel
inventou a dialética dos opostos, cuja característica fundamental é a negação,
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em que a positividade se realiza através da negatividade, do ritmo famoso de
tese, antítese e síntese. Hegel “devolve” a dialética o princípio da
contraditoriedade afirmando que uma coisa é e não é ao mesmo tempo e sob o
mesmo aspecto. Esta é a oposição radical ao dualismo dicotômico sujeitoobjeto e ao princípio da identidade. Por isso Hegel preconiza o princípio da
contradição, da totalidade e da historicidade (KONDER, 2008; PIRES, 1997).
O pensamento de Hegel, de que a realidade toda tinha de ser entendida a
partir de um espírito absoluto, consiste para Marx em um injustificado
"misticismo" e um tanto quanto idealista. “Marx escreveu que em Hegel a
dialética estava, por assim dizer, de cabeça para baixo; decidiu, então, colocála sobre seus próprios pés” (KONDER, 2008, p. 27). Para Marx, a realidade
deste mundo não deve ser explicada com base em uma realidade divina.
Contrariamente, o ponto de partida do pensamento tem de ser a realidade
concreta. A dialética hegeliana é idealista, aborda o movimento do espírito. A
dialética marxista é um método de análise da realidade que vai do concreto ao
abstrato e que oferece um papel fundamental para o processo de abstração.
“Para Marx, Hegel trata a dialética idealmente, no plano do espírito, das ideias,
enquanto o mundo dos homens exige sua materialização” (PIRES, 1997, p.
86).
Para Marx e Engels (2010), Hegel havia dado importância demasiada ao
trabalho intelectual e não conseguia compreender a realidade do trabalho físico
e material. Por isso, Hegel não foi capaz de analisar seriamente os problemas
ligados à alienação do trabalho nas sociedades divididas em classes sociais
(especialmente na sociedade capitalista) (KONDER, 2008).
Diferente da dialética de Hegel, para a dialética marxista, o
conhecimento é totalizante e a atividade humana é um processo de
totalização que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada, está
sempre em transformação. Uma representação científica da realidade
assim como uma práxis ampla demandam o estabelecimento de uma
mediação dialética entre os mesmos na qual a aparência seja
dissolvida na totalidade que revela a essência (COUTINHO, 1972, p.
215).

Em Marx e Engels (1999), não há a ideia do espírito absoluto, e a história não é
uma mera sequência casual de acontecimentos, mas um suceder racional que
se desenvolve segundo a dialética das relações entre as classes sociais: “A

35

história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a
história das lutas de classes” (MARX; ENGELS, 1999). Em Hegel,
diferentemente de Marx e Engels, o decisivo é que o verdadeiro sujeito da
história não são os homens, mais um espírito que tudo abrange, ao qual Hegel
designa de “espírito do mundo” ou “espírito absoluto”, ou mesmo “Deus”. Em
Marx, quem faz a história e transforma o mundo são os homens – o sujeito
transformador. Inaugura-se o pensamento da práxis, posteriormente refletido e
aprofundado por Antonio Gramsci (1891-1937) com a filosofia da práxis,
apresentada no decorrer desta tese.
Para Marx e Engels (1999), diferentemente dos pensadores pós-modernos, o
sujeito não está morto, ele está alienado. E o trabalho, sob a égide do
capitalismo, deve ser dialeticamente estudado para que seja possível
compreender a alienação do sujeito. O trabalho é a atividade na qual o homem
domina as forças da natureza e a humaniza. É do trabalho que o homem cria a
si mesmo. No entanto, as condições estabelecidas pela divisão do trabalho e
pela propriedade privada introduziram um “estranhamento” entre o trabalhador
e o trabalho, uma vez que o produto do trabalho, antes mesmo de o trabalho se
realizar, pertence a uma outra pessoa que não o trabalhador. Por isso, em
lugar de realizar-se no seu trabalho, o ser humano se aliena nele; em lugar de
reconhecer-se em suas próprias criações, o ser humano se sente ameaçado
por elas; em lugar de libertar-se, acaba enrolado em novas opressões. Além da
análise do fetiche da mercadoria, Marx também questiona o caráter
mercadológico do trabalho no capitalismo. O trabalho torna-se uma mercadoria
como qualquer outra e passa a ser valorizado pelas leis do mercado (MARX,
2013).
Para Marx e Engels (1999), a única maneira de superar a divisão da sociedade
em classes e dar início a um processo de “desalienação” do trabalho é levar
em conta a realidade da luta de classes para promover a revolução comunista
e o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e
apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. O trabalho
no capitalismo não aliena apenas o explorado, o trabalhador, mas aliena
também o burguês, o explorador, que renuncia a sua vida em nome da busca
de uma competição desenfreada pelo lucro. Marx e Engels não inventaram a
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luta de classes; limitaram-se a reconhecer que ela existia e procuraram extrair
as consequências da sua existência (KONDER, 2008).
Mudança e permanência são categorias reflexivas, isto é, uma não pode ser
pensada sem a outra. Assim como não podemos ter uma visão correta de
nenhum aspecto estável da realidade humana se não soubermos situá-lo
dentro do processo geral de transformação a que ele pertence (dentro da
totalidade dinâmica de que ele faz parte), também não podemos avaliar
nenhuma mudança concreta se não a reconhecermos como mudança de um
ser (quer dizer, de uma realidade articulada e provida de certa capacidade de
durar). A dialética pensa o todo e as partes, mas não os pensa separadamente.
Em suma, a dialética parte do reconhecimento do fato de que o processo de
autocriação do homem introduziu na realidade uma dimensão nova, cujos
problemas exigem um enfoque também novo. Em O Capital (2013), Marx
afirma com toda força: a aparência ou a “aparência enganadora” de um
fenômeno não coincide com sua “essência”, impõe-se, portanto, um prolongado
e cansativo empenho intelectual para conseguir a ciência, a verdade científica
– uma ciência que não esteja a serviço do capital.
A busca pela compreensão da totalidade é necessária para enxergar e
encaminhar uma solução a um problema. Hegel dizia que a verdade é o todo.
Que se não enxergamos o todo, podemos atribuir valores exagerados a
verdades limitadas, prejudicando a compreensão de uma verdade geral. No
entanto, a empreitada pela totalidade é um caminho sem fim, pois uma visão é
sempre provisória, nunca alcança uma etapa definitiva e acabada, caso
contrário a dialética estaria negando a si própria.
Uma representação científica da realidade assim como uma práxis
ampla demandam o estabelecimento de uma mediação dialética entre
os mesmos na qual a aparência seja dissolvida na totalidade que
revela a essência (COUTINHO, 1972, p. 215).

É fundamental almejar a totalidade dos fatos sobre alguns fenômenos naturais
ou sociais, mas nunca alcançaremos a totalidade correta. A teoria dialética
alerta a nossa atenção para as sínteses, identificando as contradições
concretas e as mediações específicas que constituem o “tecido” de cada
totalidade. A contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do
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movimento pelo qual os seres existem. O pensamento dialético é obrigado a
identificar, com esforço e gradualmente, as contradições concretas e as
mediações específicas que constituem o “tecido” de cada totalidade, que dão
“vida” a cada totalidade, para assim podermos ir além das aparências e
penetrar na essência dos fenômenos (KONDER, 2008).
O método dialético nos incita a revermos o passado, à luz do que está
acontecendo no presente. Ele questiona o presente em nome do futuro, o que
está sendo em nome do que “ainda não é”. O terreno em que a dialética pode
demonstrar decisivamente aquilo de que é capaz não é o terreno da análise
dos fenômenos quantificáveis da natureza, mas o da história humana, o da
transformação da sociedade.
O método dialético consiste em analisar o objeto (a matéria) em sua
totalidade ou inteireza (o total não é o absoluto), em suas múltiplas
relações causais (que nada têm a ver com relações causa-efeito), em
suas contradições, complexidade e movimento. Toda matéria contém
um duplo caráter, constitui-se como uma unidade de contrários. O
método guia o sujeito pesquisador na apropriação do real e é na
dialética do real que se encontra a dialética da análise (FARIA, 2014,
p. 69).

Depois de Marx e de Engels, o desenvolvimento do pensamento dialético
prosseguiu, sob a ótica do materialismo histórico, com Rosa Luxemburgo
(1871-1919) e Lênin (1870-1924). As reflexões sobre o método dialético foram
fundamentais para Lênin em sua análise do imperialismo e na elaboração
estratégica que o levou a liderar a tomada do poder na Rússia, em 1917, pelos
bolchevistas (KONDER, 2008).
Mais recentemente, os pensadores da Escola de Frankfurt também se
debruçaram sobre o conceito da dialética, principalmente com o objetivo “de
explicar por que os filhos da civilização moderna, técnica e racionalizada
apresentam a tendência quase irreversível de regredir a modalidades de
pensamento e comportamento místicas, bárbaras e irracionais” (BUENO, 2015,
p. 150). A dialética e os principais conceitos abordados pelos pensadores da
Escola de Frankfurt serão abordados no decorrer deste capítulo.
A dialética marxista diferencia-se da ciência burguesa não pela predominância
dos motivos econômicos na explicação da história, mas pelo seu ponto de vista
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dialético e da totalidade. Somente a busca incansável pela totalidade permite à
dialética enxergar por detrás da aparência das coisas. A dialética é o
compromisso com a alcançável arte de refletir e de questionar a realidade. O
conhecimento é totalizante, e a atividade humana, em geral, é um processo de
totalização que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada. Em tal
perspectiva, é crucial tomar os argumentos desenvolvidos nas teorias,
desconstruí-los criticamente (procurar suas contradições, seus limites e suas
falhas), repará-los em novos termos e transformá-los em conceitos úteis. Uma
confiança nos potenciais autorreflexivos da razão. Uma razão “sem amarras”
que possibilite aos sujeitos uma capacidade de reflexão que fomente pensar e
agir com independência (FARIA, 2014).
Se a lógica dialética permite e exige o movimento do pensamento, a
materialidade histórica diz respeito à forma de organização dos
homens em sociedade através da história, isto é, diz respeito às
relações sociais construídas pela humanidade durante todos os
séculos de sua existência. E, para o pensamento marxista, esta
materialidade histórica pode ser compreendida a partir das análises
empreendidas sobre uma categoria considerada central: o trabalho
(PIRES, 1997, p. 86).

O objeto do materialismo histórico é o estudo das diversas estruturas e práticas
ligadas e distintas (economia, política e ideologia), cuja combinação constituiu
um modo de produção e uma formação social. Uma teoria social definindo
conceitos que comandam todo o seu campo de investigação (conceitos de
modo de produção, de formação social, de apropriação do real e propriedade,
de combinação, de política, de ideologia, de política, de conjuntura, de
transição). Tais conceitos nos permitem definir o objeto do materialismo
histórico como sendo o do “conceito da história”.
O materialismo histórico procura as causas de desenvolvimentos e de
mudanças na sociedade humana – a sua história –, nos meios pelos quais os
seres humanos produzem coletivamente as necessidades das suas vidas. A
luta de classe é a condição ordinária do processo histórico e social. A
dominação de classes ou as classes sociais e a relação entre elas, além das
estruturas políticas e das formas de pensar de uma dada sociedade, são
fundamentadas na atividade econômica. Uma abordagem metodológica ao
estudo da sociedade, da economia e da história foi pela primeira vez elaborada
por Marx e Engels (BUKHARIN, 1970).
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A concepção materialista da história parte da tese de que a produção,
e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de
que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição
dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em
classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e
como produz o pelo modo de trocar os seus produtos (ENGELS,
2011, p. 32).
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina
a consciência. Cada realidade social fará a sua visão de mundo
(MARX; ENGELS, 1991, p. 39).

A realidade dos povos, segundo Marx e Engels, não pode ser explanada a
partir de um parâmetro que entenda as ideias como um fator que figure em
primeiro plano, uma vez que estas somente encontram o seu valor na condição
de fornecedoras dos alicerces que sustentam a imensa estrutura econômica,
que nada mais é do que o próprio mundo material, o mundo real. Para Marx e
Engels, o homem se diferencia tão logo começa a produzir os seus meios de
vida. Materialidade para eles não é a materialidade física, mas as condições de
vida material do homem, consciências diferentes advindas de diferentes formas
de produção material. O homem precisa sobreviver, portanto ele trabalha,
transforma o mundo, e por assim dizer, faz história. A história é a síntese de
todas as ciências sociais. Quando interpretada através das relações de poder
entre classes, a história deixa de ser apenas uma coleção de fatos para se
tornar encadeada pelo trabalho e pelos meios de produção (MARX; ENGELS,
1991).
A produção das ideias, de representações da consciência, está, de início,
diretamente entrelaçada com a atividade material. Os homens são os
produtores das suas representações e ideias. Com o aumento da população,
da produtividade e das necessidades, desenvolve-se a divisão do trabalho.
Assim, a fruição e o trabalho bem como a produção e o consumo cabem a
indivíduos diferentes. A divisão do trabalho é a essência do mundo desigual. A
divisão do trabalho e a propriedade são expressões idênticas. A divisão do
trabalho e a consciência particular de cada indivíduo determinarão as frações
de classes e as suas relações pelo poder. Não é a consciência que determina a
vida, mas a vida que determina a consciência (MARX; ENGELS, 1991).
O materialismo histórico e a dialética materialista são disciplinas distintas, mas
complementares. A dialética materialista é a filosofia pela qual se fundamenta a

40

ciência materialista da história, o materialismo histórico. A dialética materialista
é um método de análise da realidade que vai do concreto ao abstrato e,
portanto, é fundamental para a interpretação das relações da dominação de
classes ao longo da história. O método dialético nos incita a revermos o
passado, à luz do que está acontecendo no presente; ele questiona o presente
em nome do futuro, o que está sendo em nome do que “ainda não é”. Nesse
sentido, a filosofia da dialética materialista também fornece instrumentos para a
perspectiva do materialismo histórico tanto para a compreensão do contexto da
realidade presente como para as ações – práxis – em busca das
transformações necessárias para uma sociedade sem amos, sem senhores,
dirigida pelos próprios produtores. Em suma, o compreender do mundo em
transformação é a essência da filosofia da dialética, e tal perspectiva embasa a
disciplina do materialismo histórico. A ciência que investiga a organização dos
homens em sociedade através da história e das relações sociais construídas
pela humanidade durante todos os séculos de sua existência.
1.3 A Escola de Frankfurt
A teoria crítica está associada ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt,
fundado em 3 de novembro de 1923 através de um decreto do Ministério da
Educação da Alemanha, mais tarde reconhecido como Escola de Frankfurt
(Frankfurter Schule). Trata-se de uma escola de teoria social interdisciplinar
neomarxista de apreciações de ordem filosófica, sociológica e política
(ASSOUN, 1991). Seus autores tentavam superar os limites do positivismo, do
materialismo de caráter econômico e do determinismo, retornando à filosofia
crítica de Kant e aos seus sucessores no idealismo alemão, principalmente
Hegel, com sua ênfase na dialética e na contradição como propriedades
inerentes da realidade.
A teoria crítica frankfurtiana pode ser dividida em três gerações: a primeira,
original, filiada ao marxismo, formada por Friedrich Pollock (1894-1970), Ernst
Bloch (1885-1977), Theodor W. Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (18951973) – diretor em 1930 – Walter Benjamin (1892-1940), Herbert Marcuse
(1898-1979) e Erich Fromm (1900-1980), entre outros; a segunda, liderada por
Jurgen Habermas (1929), que se afasta do marxismo; e a terceira, liderada por
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Axel Honneth (1949), que se dedica ao estudo da luta pelo reconhecimento da
perspectiva crítica hegeliana e habermasiana. A teoria crítica frankfurtiana tem
alcance social e é identificada com o marxismo ocidental, não se vincula ao
stalinismo, ao leninismo e a outros desvios políticos, em suma se opõe à leitura
ortodoxa da obra de Marx (BRONNER, 1997; FARIA, 2004, 2009).
Os autores críticos dialogam com a filosofia alemã entre o idealismo alemão –
em que o ser é o pensamento e, portanto, suas vontades são dados primários
para resolver as questões filosóficas – e o materialismo dialético marxista – de
crítica à filosofia materialista a-histórica e mecanicista, propondo uma história
construída pela ação humana em um dado momento de um processo de
totalização (práxis). Em suma, os teóricos críticos fundamentam-se na dialética
de Hegel e de Marx, mas também através do humanismo antropocêntrico dos
pensadores renascentistas (PAES-DE-PAULA, 2008).
A teoria crítica preocupa-se com a totalidade da sociedade na sua
especificidade histórica, assim como deveria melhorar o entendimento da
sociedade integrando todas as maiores ciências sociais, incluindo a geografia,
a economia, a história, a ciência política, a antropologia e a psicologia. A teoria
crítica deve combinar pensamento prático e normativo. Dado que a teoria
tradicional pode apenas refletir e explicar a realidade como presente, o
propósito da teoria crítica é transformar a sociedade através da emancipação
dos seres humanos das circunstâncias que os escravizam (HORKHEIMER,
1991).
Max Horkheimer foi um dos fundadores da Teoria Crítica da
sociedade e integrante da Escola de Frankfurt. Seus estudos têm
como objetivo não apenas contrapor-se ao autoritarismo, ao
preconceito, às formas dogmáticas de compreensão do mundo, mas,
essencialmente, fazer com que a razão questione os próprios
pressupostos, livrando-se, assim, de qualquer tipo de formalização,
de dogmatização ou compreensão mecanizada da realidade (FARIA;
MENEGHETTI, 2005, p. 2).

O contexto histórico vivido pelos autores da Escola de Frankfurt foi o das
grandes guerras do século XX. Como observou Horkheimer (1991), no prefácio
da obra Eclipse da Razão:
No momento da escrita deste texto, os povos das nações
democráticas confrontam-se com os problemas de consumar sua
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vitória conquistada pelas armas. Eles devem elaborar e colocar em
prática os princípios da humanidade em nome dos quais os sacrifícios
da guerra foram feitos (Horkheimer 1991, p. 7).
Neste sentido, os teóricos da Escola de Frankfurt investiram tanto
contra o nazismo, do qual foram vítimas, quanto contra o totalitarismo
que se introduziu na União Soviética, sob Stalin. Assim, ao mesmo
tempo em que se vinculam ao pensamento marxista, esses teóricos
não abdicam da crítica a determinados marxismos (os mecanicistas,
os naturalistas, as versões fisicalistas da história elaborada pelos
leninistas, entre outros), retomando a dialética hegeliana em sua
versão materialista e dialogando com Freud, Weber e outros
pensadores não marxistas (FARIA, 2014, p. 78).

O desafio dos autores críticos é o de explicar por que a civilização moderna –
da técnica e da razão – apresenta a tendência quase irreversível de regredir às
modalidades de pensamento e comportamento místicas, bárbaras e irracionais.
A contradição entre o estágio moderno de domínio técnico sobre a natureza, é
que teoricamente deveria significar uma promessa de liberdade, mas o que
vimos foram diversas formas de barbáries no interior da civilização técnica.
Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte do
pensamento e da atividade do homem, sua autonomia como um
indivíduo, sua capacidade de resistir ao crescente aparato de
manipulação de massa, seu poder de imaginação, seu juízo
independente são aparentemente reduzidos. O avanço nos meios
técnicos de esclarecimento é acompanhado por um processo de
desumanização (HORKHEIMER, 1991, p. 8).

Os homens esclarecidos do século XX, potencialmente emancipados da
condição primitiva de impotência frente às forças naturais e aos mitos por meio
dos quais procuravam precariamente burlar o poder da natureza, não se
encontram em condições melhores do que seus antecessores neolíticos pelo
simples motivo de que, na era moderna, os poderes técnicos assumem diante
deles a condição análoga de esfera irredutivelmente ameaçadora, antes
representada pela natureza. Sob o ponto de vista filosófico, o aspecto mais
relevante das reflexões dos filósofos da Escola de Frankfurt é acerca da
articulação sombria entre progresso e regressão que compromete o
esclarecimento em sua tarefa primordial de desencantar o mundo; é a
confiança depositada na capacidade autorreflexiva da razão – a razão pelos
valores – para compreender e superar os seus próprios impasses. “Somente a
compreensão dessa racionalidade permitirá que se oponha a ela uma
verdadeira resistência e que se inaugure uma outra razão do mundo” (BUENO,
2015, p. 84).

43

A razão, para Horkheimer (1991), passa a ser uma racionalidade instrumental e
perde a sua força emancipatória. Inserida em um sistema econômico pautado
no lucro, a razão, transformada em racionalidade técnica, tornou-se
instrumental, outra instituição que busca a manutenção da dominação de uma
classe perante as outras. Mais do que uma crítica aos modelos de regulação
fascistas ou às democracias, seja em um capitalismo de mercado ou de
estado, os autores críticos da Escola de Frankfurt se debruçam sobre o
fracasso da razão iluminista em propiciar um sujeito emancipado e capaz de
compreender as amarras que os entrelaçam. A ciência não aparentava estar
proporcionando um despertar de uma nova sociedade, pelo contrário, as
crescentes mazelas sociais e as guerras denunciavam tal evidência. Para os
frankfurtianos, vivemos em uma sociedade em que o desenvolvimento do
conhecimento ainda não corresponde ao do esclarecimento e da emancipação,
em uma cruel dialética. Vivemos em uma sociedade em que a empatia e a
alteridade não são valores amplamente compartilhados, mas ainda objetos de
desprezo.
As organizações privadas ou públicas, de produção ou regulação (como
apresentado nos estudos de Maurício Tragtenberg) são as principais
representantes, legitimadoras e promotoras da lógica da racionalidade
capitalista consolidada no século XX. A burocracia foi responsável por legitimar
os governos pós-monárquicos e pré-capitalistas. Se Deus, na sociedade
ocidental, servia cada vez menos para explicar o comportamento das pessoas
e a ordem estabelecida, foi por meio da burocracia como instrumento de poder
– através de um aparato gigantesco de leis fundamentadas pela razão
platônica – que se estabeleceu uma nova ordem social, dando início ao que
acostumamos chamar de modernidade e pós-modernidade. Mesmo porque, na
pós-modernidade, a burocracia não desapareceu, como muitos chegaram a
profetizar, pelo contrário, metamorfoseou-se e ampliou a sua capacidade de
controle e dominação dentro e fora das organizações.
Para a perspectiva crítica, as organizações públicas ou privadas são aparatos
burocráticos de poder que legitimam e propagam os valores da classe
dominante e, portanto, tornam-se importantes objetos de estudos e de
pesquisas que pretendem investigar e denunciar as formas de opressão e de
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exploração social. Nesse sentido, diversas escolas críticas dos estudos
organizacionais emergiram ao longo da segunda metade do século XX, em sua
maioria alicerçadas pelos autores da Escola de Frankfurt e, mais recentemente,
algumas escolas deixaram a perspectiva da dialética e do materialismo
histórico e fundamentaram-se nos autores pós-modernos nietzschianos e
foucaultianos.
1.4 Teoria dos Processos de Trabalho e Critical Management Studies
A Teoria dos Processos de Trabalho (TPT) – Labour Process Theory (LPT) – é
um programa de pesquisa da sociologia, com base anglo-saxã, inaugurado
pelo trabalho de Harry Braverman (1974) (ADLER, 2007; BEVERUNGEN;
BOHM; LAND, 2015; THOMPSON; SMITH, 2009), de base marxista, com foco
no processo de trabalho e análises sobre as organizações através da
perspectiva das relações de dominação entre classes. Na década de 1970, os
estudos sobre o processo de trabalho foram inspirados nas pesquisas de
Marglin, Edwards e Braverman, autores que praticamente redefiniram a
“sociologia industrial” britânica. Através do programa da TPT – com ênfase no
controle, no consentimento e na resistência no processo de trabalho –, nasce
uma nova geração mais radical na sociologia industrial e no campo das
relações de trabalho, como Beynon (1975), Theo Nichols e Peter Armstrong
(INGHAM, 1996; NICHOLS; ARMSTRONG, 1976; NICHOLS; BEYNON, 1977;
THOMPSON; SMITH, 2009). A TPT é reconhecida com a primeira escola
crítica a transitar nos estudos organizacionais. A incoerência na TPT encontrase no modo de produção, uma vez que este estabelece um caráter opressor
entre o empregador e o trabalhador, relação que perpassa às esferas social e
subjetiva dos indivíduos. A TPT pretende relacionar o processo de trabalho ao
condicionamento daquele que o executa, seja pela coerção ou pela
colaboração “voluntária” do trabalhador como parte de um time ou uma equipe.
O foco central da TPT é sobre a natureza e a transformação da força de
trabalho no capitalismo. Compreende-se que há uma lógica da acumulação
que surge da concorrência entre capitalistas e entre capital e trabalho que
obriga o capital a revolucionar constantemente a produção de bens e serviços.
Os autores da TPT entendem que o mercado não pode regular, por si só, o
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mercado e o trabalho e, portanto, deve estar sobre um sistema de regulação
para reduzir a irracionalidade da corrida pelo capital. A TPT compreende que
nas sociedades industriais modernas, a hegemonia e, portanto, as propostas
subjetivas são exercidas através de várias instituições, incluindo educação,
governo, saúde e emprego, de modo a observar, medir, monitorar, avaliar,
comparar, contrastar, examinar e subjetivar todos nós na condição de
indivíduos. A TPT entende que, “com o tempo, não apenas as necessidades
materiais e de serviço, mas também os padrões emocionais da vida são
canalizados através do mercado” (BRAVERMAN, 1974, p. 231). Assim como a
TCEO, a TPT interpreta que a subjetividade do trabalhador é, em sua essência,
controlada pela consciência do homem quanto à sua conduta no local de
trabalho e na rede social a que se submete.
A TPT percebe que no pós-fordismo as empresas ampliaram a capacidade de
subjetivar e aumentam as suas exigências aos trabalhadores, exigindo-lhes
mais habilidade e conhecimento, uma “participação constrangida” em
referência à gestão participativa promovida nas empresas pós-fordistas
(DURAND, 2007). No pós-fordismo, há uma clara evidência de intensificação
do trabalho através da exigência de maior produtividade e responsabilidade por
parte do trabalhador. O programa de pesquisa da TPT enfatiza a dinâmica do
controle, do consentimento e da resistência sob a ótica do processo de trabalho
(GREEN, 2006; HEERY; SALMON, 2000; THOMPSON; SMITH, 2009;
THOMPSON; 2010).
A segunda geração foi inaugurada por Michael Burawoy (1979) e objetivou
compreender

como

as

organizações

se

beneficiam

da

subjetividade

fragmentada – do senso comum – para proveito próprio. Burawoy (1979)
fundamenta tal perspectiva através da sua pesquisa etnográfica realizada em
um fábrica nos EUA, na década de 1970. Para o pesquisador, as organizações
não subjetivam o trabalhador a partir do nada e tampouco são hegemônicas:
utilizam-se da subjetividade do trabalhador, já preconcebida e fragmentada,
para a construção da subjetividade que desejam ser adequada aos processos
de trabalho por elas exigidos. O autor rejeita a ideia de que o processo de
trabalho reduza o trabalhador a uma vítima passiva. Também não corrobora
que a reprodução do processo de trabalho seja resultado da exclusão da
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subjetividade do trabalhador, mas que a subjetividade do trabalhador é
incorporada ao processo de produção com o objetivo de fazê-lo consentir e
comprometer-se (BURAWOY, 1979).
A CMS (Critical Management Studies) originou-se da TPT, uma vertente que
aos poucos ganhou autonomia e que desde 1999 possui a sua própria
conferência

realizada

anualmente

(HASSARD,

2001).

Iniciou-se

na

Universidade de Manchester (FOURNIER; GREY, 2000) e hoje acontece na
Universidade de Leicester. As pesquisas realizadas pela vertente pós-moderna
focam os seus estudos nas relações de poder sobre uma ampla abordagem
epistemológica, com estudos realizados por autores que se fundamentam na
teoria institucional clássica, no funcionalismo, no positivismo, na teoria dos
sistemas, na metafísica (neo)kantiana, em Nietzsche e em Foucault, mas
predominam os estudos considerados pós-estruturalistas. Em suma, a CMS
desvincula-se dos autores da Escola de Frankfurt e pretende-se menos utópica
e próxima da realidade (FARIA, 2009; PAES-DE-PAULA, 2010).
A partir dos anos 1990, a CMS começou a ganhar espaço no campo dos
estudos organizacionais. Como abordado no decorrer deste capítulo, é possível
constatar que este feito – integrar a teoria crítica aos estudos organizacionais –
já vinha sendo realizado há algum tempo por autores brasileiros como Alberto
Guerreiro Ramos, Maurício Tragtenberg e Fernando Prestes Motta (PAES-DEPAULA, 2010). No entanto, foi a partir da CMS que os estudos críticos em
administração ganharam visibilidade internacional e espaço no campo dos
estudos organizacionais. No Brasil, a CMS, principalmente através dos
trabalhos de Alvesson e Willmott (1992a, 1992b) ganhou espaço, na década de
1990. Entre 1990 e 2004, ambos estavam presentes em quase 25% dos
estudos críticos organizacionais produzidos no país (DAVEL; ALCADIPANI,
2003).
Desnaturalização, “não performatividade” e reflexividade (FOURNIER; GREY,
2000) são as principais características dos estudos da vertente CMS, além de
enfoques sobre modelos alternativos de organização, da abordagem sobre
gênero, classes e discussão racial. São estudos compostos por diversos
temas: “uma amplitude considerável para o conceito de crítica, de modo que,
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no limite, se considera crítico tudo aquilo que não é funcionalista” (PAES-DEPAULA, 2008, p. 12).
O “paleomarxismo” é uma proposta aos estudos críticos em organizações,
fundamentada na leitura das obras de Karl Marx, realizada por Paul Adler,
professor e pesquisador da Universidade do Sul da Califórnia e principal
representante da vertente CMS nos EUA – um neomarxista entre os
pesquisadores da CMS que participou e contribuiu com os principais
congressos, conferências e periódicos dessa escola. Em 2014, Adler tornou-se
o 70º presidente da Academy of Management, uma importante conquista para
os autores da perspectiva crítica em estudos organizacionais.
Para Adler (2007), há um processo de emancipação da classe trabalhadora em
curso no capitalismo contemporâneo, principalmente por consequência da
transformação da empresa fordista na empresa flexível (pós-fordista). Em sua
perspectiva

um

tanto

quanto

otimista,

o

trabalhador

do

capitalismo

contemporâneo poderá obter maiores êxitos na luta contra as amarras do
capitalismo do que os trabalhadores menos qualificados do século XX. O autor
entende que há uma interdependência cada vez maior entre os trabalhadores
de diferentes especialidades. Há mais liberdade e complexidade nas atividades
profissionais pós-modernas do que no início do século XX. A realidade dos
trabalhadores não pode ser analisada apenas em um aspecto, o da exploração
do capital sobre o trabalho. Sob a gestão científica, o objeto de trabalho
expandiu-se na direção da socialização (ADLER, 2007).
A empresa pós-fordista, entre tantas críticas negativas às reestruturações e às
suas transformações dos atuais processos de trabalho, na visão paleo,
expandiu-se na direção da socialização. Sob a gestão científica, o objeto de
trabalho também se expandiu na direção da socialização. As tarefas dos
trabalhadores disseminaram-se para garantir a produção e, ainda, assegurar a
coordenação através da comunicação com os outros, na necessidade de um
planeamento mais rigoroso do fluxo de materiais.
Os trabalhadores foram, assim, entrando em contato diário com o mundo da
ciência e da engenharia, envolvendo-se também em atividades multifuncionais
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e

motivacionais.

Há

um

processo

de

emancipação

do

trabalhador,

principalmente por consequência da transformação da empresa fordista na
empresa flexível. O trabalhador do capitalismo contemporâneo poderá obter
maiores êxitos do que os trabalhadores – menos intelectuais – do século XX
(ADLER, 2007).
Adler (2007) utiliza-se do conhecimento do programa da TPT e de seus
estudos sobre Karl Marx, e propõe uma nova leitura sobre a gestão toyotista ou
flexível das empresas pós-fordistas. O desenvolvimento capitalista pressupõe a
restrição e a redução constante de duas dimensões-chaves do trabalho: a
complexidade e a autonomia. Ambas são fundamentais para se compreender a
constante precarização das condições do trabalho. Enquanto os autores
neomarxistas alertam para a pauperização das condições de trabalho no
capitalismo, intensificada no período pós-fordista, Adler (2007) observa um
capitalismo em que a complexidade e a autonomia ganham com a onda das
novas tecnologias, principalmente da informação, advindas da terceira
Revolução Industrial a partir dos anos 1970.
Para Adler (2007), as tarefas dos trabalhadores expandiram na organização
flexível pós-fordista para garantir a produção e a coordenação através da
comunicação, na necessidade de um planeamento mais rigoroso do fluxo de
materiais. Os trabalhadores de hoje, em virtude das transformações do
capitalismo

contemporâneo,

possuem

mais

habilidade,

autonomia

e

qualificação (complexidade). O autor entende que há uma interdependência
cada vez maior entre os trabalhadores de diferentes especialidades. Há mais
liberdade e complexidade nas atividades profissionais pós-modernas do que
acontecia no início do século XX. A realidade dos trabalhadores não pode ser
analisada apenas sob um aspecto, o da exploração do capital sobre o trabalho.
Para Adler (2007), sob a gestão científica, o objeto de trabalho expandiu-se na
direção da socialização.
Adler (2007) adere a uma crença generalizada e amplamente desmascarada
pela própria realidade, em que as empresas modernas que usufruem do
modelo de gestão flexível aos moldes toyotistas de produção (detalhado no
decorrer no capítulo 2), dada a sua característica de promover “a gestão
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participativa” no chão de fábrica, superaria radicalmente as tarefas repetitivas e
rotineiras existentes na linha de montagem fordista, rompendo assim com a
matriz do trabalho desqualificado.
Adler (2007), assim como outros autores críticos advindos dos países centrais,
carece de uma análise global sobre o funcionamento do capitalismo. A
princípio, o autor observa um capitalismo pós-moderno californiano e menos
industrial do serviço, que aos seus olhos acaba por produzir uma classe mais
qualificada e, portanto, não mais dependente da administração dos
proprietários capitalistas. No entanto, não é porque o país vivencia ou vivenciou
uma classe trabalhadora menos explorada e mais qualificada que esse fato
social local seja uma verdade para outra grande parte do planeta, em que
provavelmente estejam as antigas fábricas norte-americanas usufruindo de
uma mais-valia bem mais compensadora, o que Marx chamou em O Capital
(2012) de mais-valia extraordinária, fazendo referência à exploração extrema
que só pode ser realizada através da precarização das relações de produção.
O precariado é a própria condição de existência do salariado: tanto na Europa
ocidental quanto nos EUA, o compromisso fordista mostrou-se bastante
eficiente em proteger a fração profissional, branca, masculina, adulta, nacional
e sindicalizada da classe trabalhadora, à custa da reprodução da fração
proletária não qualificada, feminina, negra, jovem e migrante. É próprio da
acumulação capitalista produzir despoticamente – sob a forma do desemprego
ou do trabalho precário – uma população trabalhadora excedente e necessária
ao modo de produção capitalista (BRAGA, 2012, 2015).
1.5 Os estudos críticos organizacionais brasileiros
Os estudos brasileiros críticos sobre as organizações seguem uma tradição
autônoma, original e vanguardista graças aos pioneiros Maurício Tragtenberg
(1929-1998) e Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982) e aos contemporâneos
Fernando C. Prestes Motta, José Henrique de Faria, Ana Paula Paes-de-Paula,
Francis Kanashiro Meneghetti, Rafael Alcadipani, entre outros.
Maurício

Tragtenberg

define-se

como

um

marxista

anarquizante

(TRAGTENBERG, 1991), pois entende as contribuições econômicas e sociais
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de Karl Marx, mas é contrário ao marxismo-leninismo-stalinismo-trotskismo que
gerou o fetichismo do partido político e da representação parlamentar,
responsáveis pelo fracasso das experiências socialistas. Além do mais,
Tragtenberg foi um dos grandes estudiosos do magistral alemão Max Weber
(1864-1920) – um dos fundadores da sociologia aclamado pelos autores da
ordem e criticado por muitos autores progressistas. A fluência com o alemão
possibilitou a Tragtenberg traduzir os textos de Weber para o português, o que
o aproximou das ideias originais do autor, como em Ética Protestante e Espírito
do Capitalismo, Economia e Sociedade, entre outros.
O interesse de Weber pela política e pela burocracia está relacionado com as
suas preocupações face à realidade social alemã, pois Weber pressentia o
risco de a burguesia aliar-se com a burocracia contra a democracia, o que,
como sabemos, de fato ocorreu depois com o nazismo. Weber também alertou
e antecipou para a desilusão com o socialismo (capitalismo de estado ou
socialismo real), apontando que a estatização da economia na Rússia
implicaria no aumento da burocratização e redundaria em uma ditadura da
burocracia, e magistralmente também previu a falácia da social-democracia,
uma vez que viria a converter o marxismo em uma ideologia justificativa da
burocracia, manifesta no aparelhamento necessário ao welfare state (PAESDE-PAULA, 2008).
Os livros Burocracia e ideologia (1974) e Administração, poder e ideologia
(1980), frutos, respectivamente, da tese de doutorado e do pós-doutorado de
Tragtenberg, são os mais importantes estudos realizados pelo autor sobre as
organizações. As principais contribuições de Tragtenberg foram a crítica da
burocracia como fenômeno de dominação, o estudo das teorias administrativas
como produto das formações socioeconômicas de um determinado contexto
histórico, em que a divisão do trabalho entre planejadores e executores
perpetua a opressão sobre o trabalhador e, por fim, a crítica sobre as
ideologias participacionistas presentes na escola das Relações Humanas.
“Tragtenberg ousa um pensamento interdisciplinar e lança as bases de uma
verdadeira transformação nesse campo de estudos, no qual se evidencia um
fundamento de importância nuclear” (FARIA, 2009, p. 514).
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A questão posta por Maurício Tragtenberg é a do poder e, assim, a da recusa a
toda forma de dominação, a crítica à violência, a denúncia ao burocratismo, o
apontamento à ideologia gerencialista que predomina na Teoria Geral da
Administração e, ao mesmo tempo, a defesa intransigente da democracia e do
projeto libertário. Em Tragtenberg, a burocracia é vista como uma ferramenta
de controle e ordem social, intrínseca a qualquer tipo de organização capitalista
e legitimada, principalmente através da Teoria Geral da Administração.
Tragtenberg, fundamentado em Gramsci, olha a empresa como um espaço de
produção e reprodução da ideologia como falsa consciência da realidade, além
de ser um espaço técnico em nível operacional.
A Teoria Geral da Administração é ideológica, na medida em que traz
em si a ambiguidade básica do processo ideológico, que consiste no
seguinte: vincula-se às determinações sociais reais, enquanto técnica
(de trabalho industrial, administrativo, comercial) por mediação do
trabalho e afasta-se dessas determinações sociais reais, compondose num universo sistemático organizado, refletindo deformadamente
o real, enquanto ideologia (TRAGTENBERG, 1974, p. 89).

Para Tragtenberg, o conceito de burocracia diz respeito não apenas às razões
de eficácia nas organizações, mas sobretudo às razões de poder. O próprio
Estado é uma organização, e a organização é burocracia. As organizações
estão presentes na nossa vida, seja ela pública, privada, uma associação ou
uma organização não governamental. Portanto, qualquer análise da Teoria
Administrativa deve partir da burocracia como poder para atingir a burocracia
na estrutura da empresa. O autor utiliza o conceito de Hegel sobre “nível
histórico”, na medida em que as teorias administrativas são transitórias
(ideológicas), porque refletem interesses econômico-sociais transitórios (FARIA;
MENEGHETTI, 2007; PAES-DE-PAULA, 2008).

Para Tragtenberg, Weber entende a burocracia como uma forma de poder e
organização, em que a racionalização tem a sua maior representação da
divisão do trabalho. A burocracia caracteriza-se por regras e por normas, pela
formalidade, pela estrutura hierárquica, pela divisão horizontal e vertical do
trabalho. Dessa perspectiva, para Tragtenberg, Weber não estuda a burocracia
a fim de entender as suas virtudes organizacionais, mas para nos defender da
ameaça da burocratização como um fenômeno de dominação sob as rédeas de
um sistema de condutas significativas (PAES-DE-PAULA, 2008).

52
Maurício foi um trágico na melhor acepção da palavra – viveu sem
medo da vida! Sem medo das barras da vida. Na Academia, pairava
além e aquém das vicissitudes e idiossincrasias. O substrato trágico
permitia-lhe ampla liberdade no pensar e no agir; no limite, até ser
contraditório em seu pensamento, como todo pensador ilustra – com
grandeza no falar e no calar (VALVERDE, 2001, p. 55).

Como já mencionado, Tragtenberg não foi apenas um grande sociólogo, ele foi
também um dos fundadores mundiais da teoria crítica das organizações, hoje
um campo prolífero no Brasil e em vários países. Os seus estudos inspiraram,
entre tantos, o ilustre Fernando Cláudio Prestes Motta. No “jovem ainda
materialista” Motta, a burocracia encontra a teoria da hegemonia de Antonio
Gramsci. Para o autor, através do processo de racionalização materializa-se a
hegemonia de uma classe ou frações de classes sobre as demais; a burocracia
é sectária e se opõe à autonomia individual e coletiva.
Para Motta (2000), sob a hegemonia da burguesia, a burocracia parece ser
bem recebida, principalmente devido à sua proposta de “impessoalidade” que
“legitima” a burguesia como classe dominante através da racionalização de um
sistema

de

representações,

normas

e

valores

que

ocultam

a

sua

particularidade. As organizações burocráticas estatais e privadas, em qualquer
esfera que se desenvolvam, têm como principal função a reprodução do
conjunto de relações sociais determinadas pelo sistema econômico dominante.
A burocracia surge da superação da comunidade primitiva, emergindo nos
modos de produção antagônicos, em que alguns detêm os meios de produção
e outros não.
Os modos de produção reproduzem as relações sociais que os caracterizam, e
uma textura burocrática presente nas diversas esferas da vida social presta a
sua colaboração (MOTTA, 1985, 1990). Se Tragtenberg pesquisou e criticou o
controle e a opressão nas organizações promovidas pela psicologia
comportamental, Motta (2000) adentrou no campo do controle subjetivo
alicerceado pela psicanálise freudiana. Motta também corroborou com o tema
da autogestão baseado nos estudos de Proudhon (MOTTA, 1981, 1984).
O sociólogo baiano Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982) foi também
fundamental para o desenvolvimento dos estudos críticos brasileiros sobre as
organizações. As suas principais obras foram Administração e contexto
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brasileiro (1983) e Nova ciência das organizações: uma reconceituação da
riqueza das nações (1989). Dada a preferência do autor pela fundamentação
epistemológica através da fenomenologia e do existencialismo, em que os fatos
envolvidos com a existência são os da consciência e não os sociais, esta tese
não foi baseada em seus estudos por não “conversarem” com as perspectivas
do materialismo histórico e da dialética materialista (PAES-DE-PAULA, 2008).
1.6 Teoria Crítica em Estudos Organizacionais – TCEO
A TCEO alinha-se à dimensão epistemológica do materialismo histórico e da
dialética materialista, com ênfase na centralidade do trabalho (processo e
relações de trabalho, divisão do trabalho e gestão do processo de trabalho).
Contempla, além dos estudos frankfurtianos, principalmente os da primeira e
terceira gerações (por alinharem-se à dialética de Marx), outras dimensões, tais
como a psicologia sócio-histórica, a psicossociologia crítica, as formas
democráticas de gestão (autogestão social e organizações coletivistas de
trabalho), as análises sobre Estado, poder e classes sociais etc., e ainda as
influências de Maurício Tragtenberg. Em suma, trata-se de uma concepção
interdisciplinar do estudo do poder nas organizações que abrange as ciências
econômicas, as ciências sociais, a história e a psicossociologia. Os
pesquisadores da área têm desenvolvido sua produção a partir das seguintes
linhas de pesquisa: epistemologia e teoria crítica; formas de gestão, poder e
relações de trabalho; poder, trabalho e controle; estado, poder e políticas
públicas; reestruturação produtiva, relações e organização do processo de
trabalho (FARIA, 2009, 2014; PAES-DE-PAULA, 2010).
A teoria crítica em estudos organizacionais segue os pressupostos
frankfurtianos, mas não se esgota neles. Trata-se de uma teoria que
se baseia na dimensão epistemológica do materialismo histórico e no
método dialético. Isso significa dizer que a TCEO utiliza-se, ao
mesmo tempo, de referenciais do marxismo, das análises
frankfurtianas de primeira geração, dos estudos sobre Estado, poder
e classes sociais, da psicologia sócio-histórica, da sociologia clínica
crítica (ou psicossociologia crítica) e da psicanálise freudiana (FARIA,
2009).

Para os autores da TCEO, a compreensão da vida nas organizações e a sua
dinâmica exigem a adoção de uma epistemologia apoiada no materialismo
histórico – sob a ótica da dominação de classes – e de um esquema teórico-
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metodológico dialético, capazes de responder às questões que afetam a vida
cotidiana dos sujeitos coletivos das mais variadas formas. A TCEO faz um
amplo diálogo com outras teorias, mas, sempre, devidamente atrelada à
perspectiva do materialismo histórico. A TCEO não é completa e definitiva, mas
precisa assumir o seu compromisso histórico e denunciar a repressão, o
controle e a exploração, entendendo que uma sociedade igualitária é a única
alternativa para que se estabeleçam os fundamentos da justiça, da liberdade e
da democracia. “Dada sua dimensão e alcance, bem como sua expressão no
campo empírico, tenho identificado, desde 2001, a TCEO como uma economia
política do poder em estudos organizacionais” (FARIA, 2009, p. 510).
Administrar é fazer política, decidir é uma ação política, tal
como planejar. A gestão é uma atividade política, pois a
mesma corresponde a governar (gerir) e disto já sabia
Machiavel em “O Príncipe” e sua arte de fazer política
(administrar). Administrar não se esgota na administração de
empresas, pois muitos são os tipos de organização e de
empreendimentos (inclusive os populares) que são
administrados (FARIA, 2014, p. 66).

A dimensão epistemológica do materialismo histórico e o método dialético
constituem a linha de orientação básica da TCEO, o que tem permitido um
permanente diálogo crítico com teorias de diversas origens. O desenvolvimento
das pesquisas e a maior clareza quanto às formas de realizá-las neste
percurso de cerca de 40 anos inspiraram tanto a definição das condutas
acadêmicas quanto a sua consolidação (FARIA, 2014). Para a TCEO, o
objetivo é revelar os mecanismos de poder e de controle psicossocial
presentes no mundo das organizações como as suas regras, leis e políticas e,
não menos importante, com o caráter (inter)subjetivo como os símbolos, o
imaginário e os ritos e mitos nas organizações (FARIA, 2004, 2009).
As organizações são, de fato, construções sociais e históricas que
adquirem autonomia relativa em relação aos sujeitos coletivos que a
constituíram e que se consolidam como instâncias de mediação entre
os interesses dos sujeitos a ela vinculados e os objetivos para os
quais foram criadas. As organizações não são entes abstratos,
sujeitos absolutos, entidades plenamente autônomas, unidades
totalizadoras e independentes, mas construções sociais dinâmicas e
contraditórias, nas quais convivem estruturas objetivas e subjetivas,
manifestas e ocultas, concretas e imaginárias, cabendo à teoria
crítica a atribuição política de investigá-las além de seu aspecto
fenomênico (FARIA, 2009, p. 29).
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A TCEO apoia-se, como já mencionado, na perspectiva do materialismo
histórico e dialético, em que o real é o que existe concreta e materialmente, tal
como é experienciado e apropriado pela consciência, mesmo que essa
existência e essa experiência se operem apenas no plano das ideias ou das
emoções e não representem o concreto compartilhado ou o concreto físico
(tangível). Desse modo, o “material” é tudo o que pode ser apreendido pela
consciência como matéria pensada. Desse modo, qualquer que seja o grau da
abstração, ela é sempre um trabalho referente aos processos reais. Portanto,
podemos concluir que, no estrito senso, apenas existem os objetos reais,
concretos e singulares. Por outro lado, o processo de pensamento nem sempre
está relacionado diretamente com o objeto real. Pode reportar-se, de maneira
semelhante, a objetos abstratos, que não existem no sentido rigoroso, mas que
são a condição necessária para o conhecimento dos objetos reais concretos
(FARIA, 2014).
As fantasias, as ilusões, os mitos, o imaginário, a ideologia, as sensações,
ainda que não encontrem correspondência no plano tangível, existem
concretamente para o sujeito como a sua realidade (mesmo que dela não
tenha necessariamente plena consciência) e, como tal, são existências reais,
ou seja, embora seus conteúdos possam ser abstratos, o plano das ideias e
dos sentimentos tem uma existência real. Nem sempre se trata de um real
objetivado ou passível de compartilhamento, mas isso não torna esses
fenômenos menos importantes na definição da ação concreta dos sujeitos.
Uma parte dessa realidade, pelo fato de não poder ser compartilhada ou por
não ser referenciada a uma inteligibilidade, tem sido considerada como não
pertencente ao plano do real. Entretanto, a psicossociologia e a psicanálise já
demonstram que o que não pode ser compartilhado e o que existe no
inconsciente intervêm na ação e no pensamento dos sujeitos. Em outras
palavras, são fenômenos reais. Na relação entre a psique e a razão, entre o
subjetivo e o objetivo, o real se torna o mundo cognoscível na forma de
concreto pensado tanto no plano consciente quanto na constituição do
inconsciente (FARIA, 2014).
A análise das organizações necessita desvendar o mundo do poder e as
formas de controle psicossocial que esse mundo produz para se sentir
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autorizada a compreender tais organizações e suas finalidades, o que significa
realizar outra leitura sobre as organizações em contraposição ao mainstream
que se estabeleceu na área. Os estudos críticos devem desvendar o mundo do
poder e as formas de controle econômico, jurídico-político, ideológico e
psicossocial sobre o processo e a divisão do trabalho para se sentirem
autorizados a compreender as organizações e suas finalidades (FARIA, 2009,
2014).
1.7 Teoria Crítica e Pós-estruturalismo
Sob uma macroperspectiva, os estudos críticos organizacionais estão divididos
entre os que se seguem: os neomarxistas – Escola de Frankfurt; os estudos de
língua francesa; Teoria dos Processos de Trabalho; Teoria Crítica em Estudos
Organizacionais (incluso Tragtenberg); Critical Management Studies (ver
Tabela 1 no final da seção). Como já mencionado, os estudos críticos, desde
as suas origens na Escola de Frankfurt, estão imbricados com a dialética
marxista, principalmente na primeira geração da escola, e com a dialética
hegeliana, abordada com mais ênfase pelos autores da segunda e da terceira
geração.
No entanto, alguns autores, outrora fundamentados na perspectiva da Escola
de Frankfurt, tais como Willmott, Alvesson e Knights, fizeram uma transição em
suas fundamentações epistemológicas sobre as organizações: das influências
da crítica frankfurtiana para a “crítica” do pós-estruturalismo, substituindo a
dialética hegeliana e/ou marxiana pelo “jogo das diferenças” (heterogeneidade
e diferenças), pelo pensamento de Nietzsche (1844-1900) e de Foucault (19261984) (PAES-DE-PAULA, 2008).
A perspectiva humanista radical é totalizante, e para os pós-estruturalistas,
segundo Knights (1995), não é o fim da política, mas a sua substituição por
práticas locais mais reflexivas e modestas. Para os autores do programa da
CMS, precisamos deixar a utopia de lado para fazer da teoria crítica algo
possível no mundano da administração. Devemos reduzir o tom da crítica para
salvar o campo da marginalidade dos estudos em organizações e
administração.
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A intenção da teoria crítica não é envolver-se em projetos utópicos
pela eliminação da hierarquia, da divisão do trabalho ou, mesmo, pela
abolição da separação entre administração e outras formas de
trabalho. Em vez disso, sua aspiração é apoiar o desenvolvimento de
organizações em que a comunicação (e o potencial produtivo) seja,
progressivamente, menos distorcida pelas relações assimétricas e
opressivas de poder (ALVESSON; WILLMOTT, 1996, p. 18).

José Henrique de Faria (2009), Maria Ceci Misoczky (2005, 2005b), Jackeline
Amantino-de-Andrade (2005, 2005b), Ana Paula Paes-de-Paula (2008) e Paul
Thompson (2004) não conceituam a tradição “crítica” anglo-saxã – CMS,
oriunda dos textos de Mats Alvesson e Hugh Willmott – como parte da teoria
crítica em estudos organizacionais. Consideram o programa da CMS apenas
como uma linha de usuários próximos das teorias do poder e da subjetividade.
O debate fica claro nas críticas de Thompson e Ackroyd (1995) ao pósestruturalismo. Para os autores, só a elevação da consciência individual, em
vez da ação coletiva, é parte da agenda dos teóricos da subjetividade, que, aos
poucos, transformam a Teoria Crítica em Teoria Geral da Subjetividade
(THOMPSON; ACKROYD, 1995, p. 4). Em outras palavras: “Teoria crítica não
é teoria pós-moderna” (FARIA, 2007, p. 2). Os pós-estruturalistas não
fundamentam as suas pesquisas sobre o poder através da centralidade da
exploração ou guiados por ela (ZIZEK, 2012).
A principal incoerência encontra-se no modo de produção que estabelece o
caráter opressor da relação entre indivíduos na esfera da produção. Não há
como separar a subjetividade do indivíduo da estrutura de produção a ele
imposta (THOMPSON; SMITH, 2009). No sistema capitalista de produção, a
hegemonia de um grupo sobre outro nasceu dentro das fábricas, como já
anunciava Gramsci em Americanismo e fordismo, de 1934. A organização é um
instrumento da classe dominante que impõe a sua ascendência sobre as
demais classes. Essa dominação é feita por diversas organizações (empresas,
escolas, partidos, sindicatos e outros) e pelo Estado, que reproduzem uma
estrutura social por meio do estabelecimento de um modo de vida específico,
de acordo com os interesses do capital. As organizações burocráticas, públicas
e privadas, permitem a recriação ampliada das condições de produção em uma
dada sociedade (FARIA; MENEGHETTI, 2007; MOTTA, 1981).
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Os autores pós-estruturalistas ressalvam que os estudos críticos de
“metodologia dialética e materialista” são incapazes de abranger e dar conta
das transformações da pós-modernidade, a superação da perspectiva
economicista e positivista do marxismo heterodoxo e também o enfoque
“viciado” do trabalho como referência ontológica do ser social. A crítica
marxiana responde ao afirmar que o ser social é constituído por uma gama de
fatores (superestrutura e estrutura) de contextos específicos, seja nas
empresas e nos mercados, nas instituições, nas ideologias dos diversos atores
e na história de suas inter-relações. Como mencionado, a teoria crítica
materialista não nega a importância das complexidades locais na formação da
subjetividade do indivíduo, mas argumenta que essa variação é moldada pela
estrutura profunda das relações capitalistas de produção. O modo e as
relações de produção

constituem,

para o materialismo histórico,

os

fundamentos das formações sociais. A sociedade se organiza para prover as
condições materiais de sua existência. Nessa perspectiva, o modo de produção
é condicionante das relações superestruturais (cultura, formação, filosofia,
política, preconceito, personalidade e outros) (FARIA, 2014; THOMPSON,
2004).
Esses debates entre a teoria crítica materialista ou neomarxista e pósmodernista ou pós-estruturalista levaram alguns autores a questionar os
motivos das críticas. As várias polêmicas entre aqueles que procuram conciliar
o relativismo epistemológico com alguma forma de compromisso ético e
aqueles que defendem a crítica permanente têm proporcionado algumas
implicações importantes não só na articulação das diferentes políticas
presentes nos estudos críticos, mas também no sentido de incentivar um maior
grau de reflexividade na teoria (FOURNIER; GREY, 2000).
Ao contrário do que propõem Alvesson e Willmott (1992a, 1992b), esta tese
não flerta com a teoria institucional clássica, o funcionalismo, o positivismo, a
teoria dos sistemas, a metafísica (neo)kantiana, o pragmatismo e o empirismo.
Esta pesquisa fundamentou-se na concepção epistemológica da TCEO,
próxima à crítica neomarxista e frankfurtiana da primeira e terceira gerações,
fundamentadas no materialismo histórico e na dialética materialista e, portanto,
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comprometida com a centralidade da exploração, e não com processos de
“microemancipação” (FOURNIER; GREY, 2000).
A crítica materialista e a crítica pós-estruturalista diferenciam-se epistemológica
e objetivamente. A primeira crê em rupturas radicais em busca de uma nova
“ordem”, a segunda prefere reformas que visam servir como o “pelego da cela
do cavalo”, a fim de amortecer as imposições da ordem capitalista. Por
exemplo, os autores da escola crítica materialista pesquisam e incentivam as
empresas de gestão compartilhada, comunitária, sem propriedade, sem
diferença salarial, que prefiram empregar cidadãos da sua comunidade e,
também, os produtos oferecidos por sua região. Eles pesquisam uma
organização que contribua materialmente com a sua localidade e que em vez
de oprimir para produzir, utilize-se da necessidade do trabalho como elemento
aglutinador de pessoas interessadas em promover uma gestão democrática,
coletiva e cooperativa feita de pessoas para as pessoas, sem prevalecer
qualquer fração ou grupo social de interesse. Já as pesquisas pósestruturalistas objetivam denunciar a realidade imposta pelas organizações
pós-fordistas, mas não creem em grandes transformações.
1.8 A filosofia da práxis e a teoria da hegemonia
Os conceitos da filosofia da práxis, que abrange a teoria da hegemonia e
fundamenta a Sociologia Pública, permeiam toda a concepção desta pesquisa,
que se propõe como um trabalho reflexivo entre teoria-campo-teoria e
novamente campo, uma relação cíclica e orgânica realizada pelo intelectual
orgânico em relação ao seu objeto de pesquisa. Trata-se de uma relação de
troca entre sujeito e objeto. O intelectual orgânico parte da teoria para o campo,
para através dele refletir e oxigenar a teoria, mas, não menos importante,
apresentá-la e discuti-la com as pessoas envolvidas – o exercício da práxis.
A teoria da hegemonia gramsciana, como parte da filosofia da práxis, permite ir
além dos estudos pós-estruturalistas sobre cultura, identidade e poder, pois ela
abrange todos esses temas sob a perspectiva da dominação de classes. O
conceito de hegemonia compõe a cultura como um processo social global que
constitui a “visão de mundo” de uma sociedade e de uma época, e o de
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ideologia como um sistema de representações, normas e valores da classe
dominante que ocultam a sua particularidade inserida em uma universalidade
abstrata (CHAUÍ, 2014). “O termo hegemonia se refere a um alinhamento do
discurso político que produz um significado social específico, e que tem uma
longa história no pensamento histórico ocidental” (MISOCZKY; FLORES;
BOHM, 2008, p. 182).
Porém, hegemonia não pode ser confundida com uma totalidade ou verdade
absoluta que fixe um significado social para sempre. Pelo contrário, o conceito
de hegemonia implica a contingência de decisões políticas, a existência de
múltiplas resistências que desafiam, constante e continuamente, a ordem social
estabelecida. A teoria da hegemonia gramsciana é plural, jamais sectária, pois
revela às classes subalternas a sua capacidade em fazer política, mostrando
que é impossível a existência de apenas um tipo de organização social. Indica,
portanto, que existem múltiplas e infinitas formas de como as sociedades
podem ser organizadas (MISOCZKY; FLORES; BOHM, 2008).
Como já explicava Marx através do seu conceito de superestrutura, não é
apenas no ambiente de trabalho que o processo de alienação (processo de
subjetivação) é realizado. No capitalismo, assim como em outros sistemas
socioeconômicos, a imposição ideológica e a sua capacidade de subjetivação
são determinantes. É nesse sentido que
O empresário capitalista cria consigo os seus intelectuais orgânicos:
técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador
de uma nova cultura, de um novo direito etc. e também atua
diretamente no espaço econômico e estatal para referendar seu
projeto societário (DURIGUETTO, 2014, p. 282).

O empresário representa um nível mais avançado da organização social, pois
sua função é ao mesmo tempo técnica e política. Essa é a definição que
Gramsci oferece acerca dos intelectuais orgânicos e de sua função
(MONASTA, 2010).
Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função
essencial no mundo da produção econômica, cria para si ao mesmo
tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais
que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não
apenas no campo econômico, mas também no social e no político: o
empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista
da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo
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direito etc. Deve-se anotar o fato de que o empresário representa
uma elaboração social superior, já caracterizada por uma certa
capacidade dirigente e técnica (isto é, intelectual): ele deve possuir
uma certa capacidade técnica, não somente na esfera restrita de sua
atividade e de sua iniciativa, mas ainda em outras esferas, pelo
menos nas mais próximas à produção econômica (deve ser um
organizador de massa de homens; deve ser um organizador da
“confiança” dos que investem em sua empresa, dos compradores de
sua mercadoria etc.) (GRAMSCI, 1975, p. 92).

O objetivo é compreender como se desenvolve o processo hegemônico de
poder e quais as suas limitações. Para tanto, a figura do intelectual orgânico é
destacada como principal articulador na obtenção da hegemonia, mas, também
é o intelectual orgânico que promove a contra-hegemonia ao reformar o senso
comum através da pluralidade social das classes subalternas. O intelectual
orgânico contra-hegemônico gramsciano se diferencia do intelectual orgânico
da hegemonia dominante. O intelectual orgânico das classes subalternas são
os seus próprios representantes que corroboram em valorizar e preservar as
distintas “visões de mundo” e a sua emancipação política.
A teoria da hegemonia deve ser compreendida junto com o projeto gramsciano
para uma nova filosofia. A filosofia da práxis é um conceito que sublinha a
unidade entre ação e pensamento e o sujeito como ativo e criativo, e não como
objeto passivo da história. Pretende alterar a maneira habitual de se fazer
filosofia e a sua relação com o senso comum. Para essa nova concepção de
filosofia, Gramsci destaca o papel fundamental do intelectual orgânico. Para o
autor, todo ser humano é filósofo no sentido em que tem noções sobre o que o
mundo é e deveria ser, fundindo-se concepção do mundo e norma de conduta.
Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer por isso; mas
nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais.
Assim também se não pode dizer que, pelo fato que cada um, em
certas alturas, frite dois ovos ou cosa um rasgão do casaco, todos
são cozinheiros ou alfaiates (GRAMSCI, 1975, p. 194).

Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas para o exercício
da função intelectual, em todos os grupos sociais, mas especialmente ligados
aos grupos sociais mais importantes e em consonância e complexa ligação
com o grupo social dominante. Gramsci baseou-se em Marx, especificamente
nas teses sobre Feuerbach (1845) – no enunciado 11, os filósofos têm apenas
interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformálo –, para descrever o intelectual orgânico (DURIGUETTO, 2014; FROSINI,
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2013). Os intelectuais são os “funcionários” da universalização prática e política
da filosofia. São todos aqueles que exercem um trabalho de organização e
conexão das massas humanas de alguma maneira, em todos os lugares da
sociedade – em uma igreja, na rádio, nos bairros ou em uma fábrica. “Gramsci
explica e aprofunda a inseparável relação dialética entre intelectual e o mundo
circunstante” (DURIGUETTO, 2014, p. 270).
Gramsci não considera os intelectuais de maneira abstrata ou como uma casta
separada, mas os apresenta como parte integrante das relações sociais, como
pertencentes a uma classe social e com a função de representar os interesses
dessa classe no conjunto da vida social. Inexistem não intelectuais, mas
existem diversos graus de atividade especificamente intelectual.
Cada homem, enfim, fora da sua profissão exerce uma certa
atividade intelectual, isto é, é filósofo, artista, homem de gosto,
participa de uma concepção de mundo, tem uma consciente linha de
comportamento moral, contribui, portanto, para manter ou modificar
uma concepção de mundo, isto é para suscitar novos modos de
pensar (GRAMSCI, 1975, p. 195).
Cada grupo social, nascendo sobre o terreno originário de uma
função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao
mesmo tempo e organicamente, um ou mais grupos de intelectuais
que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função não só
no campo econômico, mas também no campo social e político: o
empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista
da economia política, a organização de uma nova cultura, de um novo
direito, etc. (GRAMSCI, 1975, p. 189).

O intelectual é, sobretudo, o organizador. Há dois tipos de intelectuais: os
orgânicos, direta e intimamente ligados a uma classe e que organizam a sua
hegemonia, e os tradicionais, que foram intelectuais orgânicos de uma classe
no passado e que mantêm depois um papel mais independente noutra situação
social, ajustando-se no interior do bloco dominante. Devido ao afastamento da
defesa imediata dos interesses, alguns intelectuais tradicionais representam-se
como totalmente desligados do processo de produção e olham para a história
das ideias como uma sucessão de indivíduos brilhantes (CARUJO, 2004).
A posição da filosofia da práxis não busca manter os simplórios na
sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário,
conduzi-los a uma concepção da vida superior. Se ela (a religião)
afirma a exigência do contato entre intelectuais e os simplórios, não é
para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível
inferior das massas, que torne politicamente possível um progresso
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intelectual de massa, e não apenas de pequenos grupos intelectuais
(GRAMSCI, 1978, p. 20).

O intelectual de Gramsci é o articulador da relação entre a realidade e a teoria,
que possibilita que a filosofia possa ser uma atividade cultural que tem a ver
com os problemas de todos – com questões que interessam a todos. Assim
como um cozinheiro, dado o seu conhecimento na arte de preparar alimentos,
desenvolve receitas típicas com os alimentos tradicionais de um povo. O
intelectual orgânico, devido ao seu conhecimento teórico, pertencente a uma
classe social, promove um olhar crítico da cultura e do modo de vida da sua
classe social com o objetivo de tomar a história para as suas mãos (às mãos
da sua classe social). Para Gramsci, todo grupo social necessita da criação de
intelectuais para a legitimação de sua posição de classe.
A relação entre os intelectuais e os cidadãos de uma classe social é de mútua
troca. Há uma relação “orgânica” entre eles, condição essa necessária para a
superação da natureza acrítica do senso comum e pela potencialização da
capacidade intelectual e da eficácia da atividade política dos “simples”. É dessa
relação orgânica entre os intelectuais e os “simples” que nasce a elaboração de
uma concepção de vida superior ao senso comum, uma elaboração superior
dos grupos subalternos da própria concepção do real. É o intelectual orgânico
que fomenta as críticas às ideologias dominantes e contribui para uma nova
moral, uma nova cultura, não sectária e que promova a igualdade e a liberdade
entre os diversos grupos sociais (DURIGUETTO, 2014; MISOCZKY; FLORES;
BOHM, 2008).
É no exercício das funções e nas ações e relações que mantêm com
os interesses de classe no interior do “Estado integral” que os
intelectuais são, precisamente, os funcionários que mediatizam a
manutenção da hegemonia de determinada classe ou fração de
classe, tanto pela via do consenso quanto pela via da coerção. Para
os intelectuais orgânicos vinculados a um projeto societário
emancipador das classes subalternas, a função da construção de
uma contra-hegemonia tanto está na ação desenvolvida nos
processos de formação de uma consciência crítica que supere o
senso comum (função que é própria do conjunto dos intelectuais),
quanto nas ações que vinculam os conteúdos de um senso comum
em vias de superação, de elementos corporativos presentes na ação
e luta política, a projetos de classe. Referimo-nos aqui,
especialmente, à passagem do elemento econômico-corporativo ao
ético-político, que, em termos marxianos, seria a passagem da classe
em si à classe para si (DURIGUETTO, 2014, p. 292).
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Os intelectuais são os funcionários que mediatizam a manutenção da
hegemonia de determinada classe ou fração de classe. É o líder religioso, o
artista, o cientista, o político, o empresário, entre tantos outros, responsáveis
por consolidar em todas as classes sociais o seu sentido comum. O sentido
comum é o conjunto das ideias mais difundidas nas massas populares
enraizadas, como diria Gramsci, através do folclore, da ciência e da religião
popular. No senso comum, convivem acrítica e contraditoriamente várias
concepções de mundo enraizadas pelos intelectuais orgânicos. O senso
comum é complexo e repleto de contratempos, objeto de hegemonias
contrastantes. O senso comum é fragmentado, e essa característica explica o
porquê tomamos atitudes e nos comportamos, muitas vezes, “sem explicação”
racional. Explica, por exemplo, por que os casais ainda casam em igrejas e
juram amor eterno, mesmo sem ter lido a bíblia e conhecendo algumas poucas
igrejas graças às missas de sétimo dia que frequentaram sem nunca entender
o seu significado. Também explica por que o trabalhador subalterno aceita a
sua condição subalterna.
Hoje, outras instituições ampliaram a capacidade de a classe hegemônica
burguesa subjetivar as classes subalternas (a classe trabalhadora). O poder de
classe funciona menos visivelmente de modo repressivo e mais claramente
fabricando consenso no capitalismo contemporâneo. Há uma vasta estrutura
institucional que fabrica esses consensos (o senso comum), os chamados
aparelhos privados de hegemonia. Incluem-se nesse âmbito escolas, igrejas,
partidos, sindicatos, organizações profissionais, os meios de comunicação,
família, empresas etc. A ideia de que os pobres são pobres por culpa própria é
hegemônica quando é defendida não apenas pelos ricos, mas também pelos
pobres e pelas classes populares em geral. Ou seja, o valor burguês de
meritocracia tornou-se hegemônico também para as classes populares em
geral (SANTOS, 2016).
A originalidade gramsciana reside em sua periodização do sistema capitalista
não com base na infraestrutura econômica, mas na superestrutura política, em
que a dominação de classe não se reduz à simples dominação pela força e
pela violência. Antes disso, comporta uma função de direção e uma função
ideológica particular, por intermédio das quais a relação dominantes-
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dominados se baseia em um “consentimento ativo” das classes dominadas
(BURAWOY, 2014; POULANTZAS, 1977). Em suma, por hegemonia entendese a direção política e intelectual de uma ou de várias classes. A hegemonia
não é um sistema; é um complexo de experiências, relações e atividades cujos
limites estão fixados, interiorizados, mas que, por ser mais do que ideologia,
tem a capacidade de se transformar. A hegemonia constitui uma práxis e um
processo, pois se altera todas as vezes que as condições históricas se
transformam, alteração esta indispensável para que a dominação seja mantida
ou superada (BURAWOY, 2014; CHAUÍ, 2014).
Neste contexto, é a “ideologia-consciência-concepção do mundo” da
classe sujeito da história, da classe hegemônica, que fundamenta a
unidade de uma formação social, na medida em que determina a
adesão das classes dominadas em um sistema de dominação
determinado (POULANTZAS, 1977, p. 135).

A hegemonia não é uma ação partidária, é uma ação de classe. Para superar o
senso comum (reformá-lo) da hegemonia dominante e sectária, Gramsci
sugere a construção de uma contra-hegemonia. Mas Gramsci não propõe a
hegemonia do trabalhador ou da esquerda. Não sendo um totalitário, ele sabia
que a hegemonia significava o exercício do poder por um conjunto de
indivíduos. Hegemonia é um longo processo histórico na construção do
exercício do poder, através da reforma da hegemonia pelas classes
subalternas em um projeto plural e jamais sectário. Gramsci não construiu a
ideia de contra-hegemonia como um projeto paralelo ao projeto burguês, pelo
contrário.
O conceito de sentido comum é imbricado ao conceito de hegemonia. Em uma
sociedade sectária, de um projeto único de classe, a hegemonia de uma classe
dominante predomina sobre o fragmentado sentido comum social. São projetos
de diferentes intelectuais orgânicos sob a égide do projeto burguês que
constituem o sentido comum da sociedade capitalista. A filosofia da práxis
pretende reformar o sentido comum empesteado pela visão parcial da classe
dominante. Gramsci acreditava no desenvolvimento de uma reflexão no sentido
da necessidade da formação de uma consciência crítica e de uma nova
concepção de mundo dos grupos subalternos. Por isso, a ideia da construção
da cultura popular. Portanto, Gramsci utilizou-se do conceito de hegemonia
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inspirado em Lenin tanto para compreender a dominação de classes como
também para fundamentar a sua concepção de superação da dominação de
uma classe pela outra (CHAUÍ, 2014; FROSINI, 2013; SOUZA; SILVA, 2013).
Dessa forma, há uma tarefa filosófica de criticar as concepções confusas,
sectárias, corporativistas, egoístas, de forma a dar lugar a uma reforma
intelectual-moral e criar um novo sujeito coletivo. Não se trata de, a partir de
fora, educar o senso comum. Para Gramsci, o senso comum revela as suas
contradições através do conflito entre consciência teórica e consciência prática.
É preciso torná-lo consciente e desenvolvê-lo. Para Gramsci, essa relação
entre prática e teoria (mediada pelo intelectual orgânico) é o motor para a
reflexão contínua pela busca incessante do bom senso.
A filosofia da práxis pretende eliminar essa perspectiva parcial da sociedade
burguesa sobre o todo, é uma instância ativa de reformulação hegemônica, em
que a filosofia propõe um saber que não pode ser confinado no espaço de
nenhuma disciplina em especial. Isso porque, na realidade, a filosofia não se
ocupa da ciência, e sim da vida e, como tal, pretende modificar o mundo,
diferentemente de quando só se propõe interpretá-lo (FROSINI, 2013).
Após ter demonstrado que todos são filósofos, ainda que a seu modo
inconscientemente porque, na mais simples manifestação de uma
atividade intelectual qualquer, a linguagem’, contem-se já uma
determinada concepção de mundo, passemos ao segundo momento,
ao momento da crítica e da consciência, isto é, ao problema de se é
preferível ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, isto é, ‘participar’
de uma concepção de mundo ‘imposta’ mecanicamente polo
ambiente exterior, e, portanto, por um dos grupos sociais nos quais
todos estamos automaticamente envolvidos desde a nossa entrada
no mundo consciente, ou se é preferível elaborar a própria concepção
do mundo consciente e criticamente e, em ligação com este trabalho
do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade, participar
ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si
mesmo e não aceitar do exterior, passiva e servilmente, que a marca
da nossa personalidade venha formada de fora (GRAMSCI, 1984, p.
56).

A filosofia da práxis não pretende criar uma nova visão de mundo, mas
reformar os valores da classe dominante e hegemônica através dos valores
das massas. A contra-hegemonia não é uma alternativa parcial de intepretação
do todo, mas a possibilidade da harmonia social sob a pluralidade das
concepções de mundo. Em outras palavras, a filosofia da práxis é
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precisamente a expressão teórica do esforço feito pelas classes subalternas
populares para educarem a si mesmas a arte de governar (FROSINI, 2013).
O conceito de hegemonia de Gramsci tem sido utilizado por diversos autores
em diferentes áreas dos estudos organizacionais: aprendizagem (CONTU;
WILLMOTT, 2003), gestão estratégica (LEVY; EGAN, 2003), redes globais de
produção (LEVY, 2008), negócios internacionais (BÖHM; SPICER; FLEMING,
2008), programas de treinamento (BROWN; COUPLAND, 2005), programas de
ensino de gestão (ELLIOTT, 2003), programas de cultura organizacional
(OGBOR, 2001), programas de identidade organizacional (COUPLAND;
BROWN, 2004), empreendedorismo (JONES; SPICER, 2005), teoria da
organização (BÖHM, 2006), relações industriais (HAWORTH; HUGHES, 2003),
mudança organizacional (SPICER; SEWELL, 2010), empreendedorismo
institucional

(LEVY;

SCULLY,

2007),

resistências

nas

organizações

(GONSALES; NOGUEIRA, 2016; MISOCZKY; FLORES; BOHM, 2008, 2009;
SPICER; BOHM, 2007, 2008, 2011).
1.9 Resistência nas organizações: uma abordagem gramsciana
As resistências ao modelo social dominante vigente ou para com as suas
imposições arbitrárias, injustas e, principalmente, sectárias e, sob a perspectiva
da teoria da hegemonia, são os gritos da classe trabalhadora explorada e
subjetivada intensamente pelos valores da burguesia como classe hegemônica.
São gritos por emprego, direitos básicos, ajustes salariais e saúde que as
classes subalternas suplicam, mas também são gritos de consentimento pela
ordem social estabelecida em defesa dos valores das empresas, normalmente,
realizados por grupos de trabalhadores intermediários da pirâmide social,
aqueles com “mais salário” (MILNER, 2003) e mais propensos a aderir ao
projeto da empresa ou à ordem social imposta. São gritos, pois todos estão
imersos na hegemonia burguesa, e mesmo os mais críticos têm dificuldade em
olhar, refletir e agir por outros valores e referências. Mesmo assim, acreditamos
nas resistências contra-hegemônicas como a possibilidade da construção do
alternativo ao dominante.
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Nesse sentido, os intelectuais orgânicos da ordem burguesa dominante, neste
momento histórico, ganham a batalha, mas não perdemos a luta. A hegemonia
capitalista, diferentemente do começo do último século, nunca foi tão
hegemônica. As resistências não necessariamente, ou raramente, são
revolucionárias. No entanto, não existe revolução em busca de uma sociedade
democrática e justa sem o posicionamento crítico e de resistência das classes
subalternas. Resistir à ordem sectária dominante é fomentar o despertar da
consciência crítica. Resistir é o começo do exercício de pensar através de um
ponto de visto próprio, não individualista, independente e capaz de aguçar a
nossa capacidade de autoconsciência.
A concepção crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma
luta de “hegemonias” políticas, de direções contrastantes primeiro no
campo da ética, depois da política, atingido, finalmente, uma
elaboração superior da própria concepção do real. A consciência de
fazer parte de uma determinada força hegemônica (consciência
política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva
autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam
(GRAMSCI, 1978, p. 23).

As pessoas são transformadas quando percebem do que são capazes. A mais
emocionante e poderosa descrição dessa exata transformação pode ser
encontrada no testemunho de um dos líderes da Revolução Russa, Trotsky,
que em sua autobiografia escreveu um capítulo inteiro não sobre o que ocorria
politicamente nas ruas, mas simplesmente sobre a transformação humana pela
qual ele e seus camaradas passaram e o que ela significou para eles estarem
engajados nisso (ANDERSON, 2015). Portanto, a resistência que pretende
lutar contra a injustiça social, mesmo que não seja o fim, é o começo, fruto da
relação entre os intelectuais da classe trabalhadora e a própria classe
trabalhadora. Juntos, intelectuais e classe trabalhadora se somam na luta de
indagar e questionar a estrutura que leva à desigualdade social.
Assim que os trabalhadores subalternos se submetem a uma relação
de trabalho heterônoma – o que, por definição, sempre acontece –, o
resultado é uma batalha ininterrupta travada contra empregadores e
seus representantes, às vezes aberta e às vezes sub-reptícia, às
vezes individual e às vezes coletiva (LINDEN, 2013, p. 195).

Não é possível separar as ideias da classe dominante da própria classe
dominante, pois ela mesma, para alcançar os seus objetivos, tende a
apresentar os seus interesses sendo de todos e, portanto, universalmente
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aceitos (BURAWOY, 2014; CHAUÍ, 2014). O direito da alta administração da
classe dominante em gerenciar ao seu modo, com seus valores e regras, não
lhe garante a legitimidade das suas ações políticas. A resistência nas
organizações é a expressão irredutível das relações de interesses opostos,
característica em uma sociedade de classes, no caso capitalista, entre
proprietários e assalariados, entre a classe dominante e as classes
subalternas, entre gestores e operários, entre o capital e o trabalho e até entre
a própria classe trabalhadora.
A resistência nas organizações, ou o mau comportamento, nas palavras de
Ackroyd e Thompson (1999), parte desse pressuposto e abrange qualquer
forma de reação, individual (KOSMALA; HERRBACH, 2006; MCCABE, 2007)
ou coletiva (ACKROYD; THOMPSON, 1999), espontânea ou organizada, em
confronto ou não com os valores hegemônicos do ambiente de trabalho. A
classe hegemônica, proprietária da organização, objetiva o consentimento e o
comprometimento das classes subalternas para com o objetivo da sua
organização. A imposição de um modelo de produção fundamentado nas
normas e nos valores de uma classe (um bloco de classes) dominante imposta
sobre as classes subalternas, como não poderia ser diferente, propicia o
despertar de comportamentos e de movimentos de resistências individual e
coletiva.
As resistências tradicionais nas organizações são as greves e os conflitos entre
os proprietários das empresas e a classe trabalhadora, mas também entre os
próprios trabalhadores, como demonstraremos no decorrer desta pesquisa. As
frações do “mais salário”, ou a burguesia assalariada (MILNER, 2003),
incorporam a ordem hegemônica proposta pela empresa e por ela lutam contra
os trabalhadores, principalmente aqueles das frações precariadas que, dadas
as suas condições de trabalho, são mais resistentes.
Com a consolidação dos sistemas industriais capitalistas, capitalistas de estado
e socialistas, ao longo do século XIX a mais conhecida forma de resistência
usada por todas as categorias de trabalhadores como forma de reivindicação
da condição de opressão e subalternidade em qualquer sistema social, mesmo
que ilegais, foi a greve. A greve significa um êxodo coletivo e não
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necessariamente tem a intensão de partir de modo definitivo para uma revolta
ou revolução, mas principalmente como forma de exercer uma pressão
temporária. Ao contrário do que afirma um arraigado preconceito, as greves de
grande escala conseguiram êxito mesmo sem sindicatos.
Os sindicatos de trabalhadores não podem existir sem a arma da
greve, sua arma por excelência, mas o inverso não é verdadeiro. A
história dos EUA e da Europa é repleta de casos de greves nas quais
os sindicatos desempenharam um papel insignificante ou secundário
(LINDEN, 2013, p. 200).
Como formas de luta, coerção e poder, as greves pressupõem um
conflito, uma situação de divergência de interesses, na qual uma das
partes (um grupo de trabalhadores) coloca forte pressão para obter
resultados favoráveis para si. Essa recusa temporária ou permanente
a trabalhar para um empregador coloca pressão sobre este, que se
vê incapacitado de atender os seus clientes como de costume
(LINDEN, 2013, p. 203).

Nos sistemas políticos em que as liberdades políticas são firmemente
estabelecidas, o direito à greve é incontestado. Uma greve “econômica”
representa uma afirmação do sistema político e é, como tal, política, enquanto
uma greve “política” ataca o sistema. Em sistemas políticos sem liberdades
políticas, entretanto, a mesma greve “econômica” representa a reivindicação do
direito à greve, sendo um ato de resistência à ordem estabelecida. A greve tem
dois pontos fundamentais como modo de resistência das classes subalternas: é
a mais conhecida e eficiente forma de luta dos trabalhadores e é também um
exercício no desenvolvimento da consciência de classe (LINDEN, 2013).
O crescente interesse pelas resistências nas organizações através da
perspectiva pós-estruturalista, principalmente a partir da década de 1990, é
reflexo de um momento histórico em que os movimentos sindicais tradicionais
perdem o seu poder de barganha, dada a nova morfologia do trabalho imposta
através dos conceitos advindos do modelo de desenvolvimento pós-fordista.
Nesse contexto, os trabalhadores perdem a força da sua coletividade
tradicional representada pelos sindicatos, e as resistências paredistas perdem
os seus ímpetos. Novos métodos de lutas individualizados ganham espaços.
Comportamentos como de ironia, fingir não entender as tarefas confiadas,
realizar trabalho de baixa qualidade e produzir pouco são formas de
resistências individualizadas que ganham visibilidade nas organizações e,
como não poderia ser diferente, nas pesquisas também.
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Nesse contexto, os autores da crítica pós-estruturalista têm enfatizado os
movimentos de

resistência

como

relações de

poder

no âmbito da

individualidade, e não como conflitos entre classes e grupos sociais, mas como
uma simples forma de constante adaptação, subversão e reinscrição aos
discursos

dominantes

(THOMAS;

DAVIES,

2005).

As

tensões

e

as

contradições dos processos sociais em torno dos discursos alternativos e das
posições do sujeito produzem um desvio de posição já previsto, “anunciado”,
pois a resistência tende a ocorrer quando e onde o exercício do poder é
necessariamente ativo e seletivo, induzindo assim a uma possibilidade de
contra-ataque. Os autores pós-estruturalistas veem a resistência como parte do
processo de dominação, um ajuste natural entre as relações de poder. Em
suma, compreendem que as resistências são em si mesmas um exemplo de
poder, já que há, sem dúvida, outra forma de poder no ato de resistir e no efeito
do ato de resistência. Nos estudos de cunho pós-estruturalista a resistência no
contexto do capitalismo contemporâneo tornou-se também uma ação evasiva
como os comportamentos individualizados de ironia dos trabalhadores quanto
as propostas subjetivas das empresas (CHAN, 2000; FLEMING; SPICER,
2007; KÄRREMAN; ALVESSON, 2004).
As pesquisas pós-estruturalistas ou pós-modernas nos estudos críticos
organizacionais enfatizam as resistências comportamentais e individuais nas
organizações, o que se caracteriza como um fenômeno social relacionado a
uma suposta “crise” de identidade entre as organizações e os trabalhadores.
São pesquisas que ressaltam o cinismo, o humor e a ironia como formas de
resistência nas organizações contemporâneas. Um dos pioneiros nas
pesquisas sobre as resistências individuais foi David Collinson (1992, 1994),
quando percebeu o humor como forma de resistência nas organizações.
Fleming

e

Costas

(2009)

denominaram

esses

comportamentos

de

disidentification (não identificação) em resposta às pechinchas emocionais
propostas pelas empresas. O cinismo propicia ao trabalhador uma espécie de
alívio passageiro à sua posição de subordinado, o que o lhe promove uma falsa
impressão de poder e o ajuda a permanecer na sua posição (FLEMING;
SPICER, 2003).
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Alvesson e Karreman (2007, 2009), na mesma toada, identificaram em uma
empresa de consultoria como as resistências são contidas e neutralizadas na
rotina de trabalho, embora elas não deixem de existir. Os autores (2009)
pesquisaram na empresa de consultoria os movimentos de contenção às
resistências, os quais denominaram de counter-resistance. Tais movimentos
podem auxiliar a compreensão da dinâmica da produção e reprodução do
consentimento em contextos multipolares. O tema das resistências contidas
apresentadas por Alvesson e Karreman (2009) fundamentou o fenômeno
observado e pesquisado, conforme consta no quarto capítulo desta tese,
denominado

de

organized-counter-resistance

ou

“contrarresistência

organizada”. Semelhante ao que os autores Alvesson e Karreman (2009)
observaram na empresa de consultoria, identifiquei na Embraer um movimento
de contenção aos movimentos de resistência e paredistas do sindicato. A
diferença dos fenômenos se deu pelo caráter organizado e explícito do
movimento de contenção na Embraer, por isso o nome de “contrarresistência
organizada”. Não há na literatura crítica nenhum estudo sobre esse tipo de
movimento realizado por trabalhadores.
O tema da subjetividade também é explorado pelas pesquisas sobre
resistência nas organizações, como na de McCabe (2007). Um estudo de caso
foi realizado na empresa Autocraft sobre a resistência dos trabalhadores em
greve devido aos intentos reestruturantes e subjetivos da organização e que,
ao mesmo tempo, também resistiam às propostas do sindicato. Para alguns
trabalhadores, ficou claro que ambas as propostas beneficiavam apenas os
proponentes.
Outras pesquisas de cunho pós-estruturalista abordam o tema das resistências
no âmbito da perspectiva dos conflitos entre gêneros. Essas pesquisas
destacam a relação entre masculinidade e violência simbólica nas empresas e
apontam as diversas formas como ela pode se manifestar no contexto
organizacional. Alcadipani e Tonelli (2014) tratam do tema ao analisarem
desenhos feitos por trabalhadores, coletados durante uma pesquisa etnográfica
de cerca de nove meses em uma das maiores gráficas da Europa. O conjunto
das imagens apresentadas mostra uma organização fortemente marcada por
um clima agressivo.
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De fato, a violência simbólica tipicamente expressa pela dominação masculina
se faz presente em todas as condutas sociais. No entanto, como é possível
observar nas imagens, a dominação se dá não somente sobre a mulher, sendo
exercida

ainda

por

homens

sobre

outros

homens.

São

pesquisas

fundamentadas na simbologia de Bourdieu ou nas teorias do poder e da
subjetividade de Foucault, além dos autores da escola CMS. Como já tratado,
são pesquisas que não se alinham aos conceitos do materialismo histórico da
dominação de classes. Por outro lado, essas pesquisas corroboram com a
perspectiva de que, mesmo desorganizadas, as resistências nas organizações
não desaparecem, os conflitos entre classes e frações são implícitos à ordem
sectária das organizações. Aonde o capital vai, a luta de classes vai atrás,
individualizada e desorganizada ou coletiva e organizada.
1.10 A resistência sindical – um país que pulsa
A partir do início do século XXI, o mercado de trabalho iniciou uma inflexão. O
crescimento econômico favoreceu o ambiente de negócios das empresas. O
desemprego declinou, alguns especialistas chegaram a falar em um momento
de “pleno emprego”, o rendimento real do trabalhador assalariado começou a
se recuperar e os sindicatos voltaram a ter presença mais ativa no cenário das
empresas. No entanto, o bom momento da economia não foi capaz de reduzir
as resistências nas organizações.
De 1970 até o ano de 2000, havia a trajetória de redução relativa do segmento
de remuneração na faixa de até 1,5 salário mínimo mensal, que passou de
77,1% para 45,8% de todos os postos de trabalho, ao passo que aumentava o
peso relativo das ocupações de maior rendimento, como o caso daquelas com
mais de três salários mínimos mensais, que saltou dos 9% de todas as vagas
em 1970 para 28,7% no ano de 2000 (POCHMANN, 2012). Se até meados dos
anos 1990 a dinâmica nacional de criação de empregos concentrava-se na
faixa de 3 a 5 salários mínimos, com a indústria respondendo por 40% das
novas vagas, entre 1994 e 2008 a dinâmica do emprego deslocou-se para os
serviços, sendo abertas nesse setor 70% das vagas. Assim, aquela massa de 6
milhões de trabalhadores desempregados, formada entre 1994 e 2002, foi
reabsorvida, mas por ocupações serviçais sub-remuneradas (até 1,5 salário
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mínimo). Isso fez com que a parcela dos ocupados nessa faixa salarial
alcançasse 60% de todos os postos de trabalho do país (DEDECCA;
ROSANDISKI, 2006).
Além do crescimento econômico, esse movimento de recuperação do mercado
de trabalho foi reforçado também por um conjunto de políticas públicas – como
a valorização do salário mínimo (SM), o programa Bolsa-Família, a política do
crédito consignado em folha, a ampliação do acesso aos benefícios da
Previdência e da Assistência Social e os contínuos e históricos reajustes
salariais conquistados pelos trabalhadores. Em média, 85% obtiveram ganhos
acima da inflação entre 2004 e 2015, contribuindo para dinamizar o consumo
interno, o que criou um círculo virtuoso de expansão da renda e do aumento do
emprego. Em 2005, o aumento do salário mínimo em termos reais foi
equivalente ao dobro do ano anterior – de R$ 260,00 para R$ 300,00. Em
2006, ano de eleições, o aumento foi ainda maior, e o valor do SM chegou a R$
350,00 (ver gráfico 01) (AMORIM, 2015; ANDERSON, 2011; BALTAR; KREIN,
2013; SABOLA, 2014).
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Gráfico 1 - Evolução do salário mínimo no Brasil – 1994-2016
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A economia brasileira cresceu em média, entre 2002 e 2010, quase 4% (3,9%)
e ampliou a classe trabalhadora de 28,6 milhões para 44,1 milhões. Para efeito
comparativo, entre 1996 a 2001 a média do crescimento econômico ficou em
2,05% ao ano, e nesse período a classe trabalhadora formal passou de 23,6
milhões em 1994 para 27,2 em 2001. Entre 2003 e 2010, a estrutura social
brasileira criou em média 1,9 milhão de empregos formais por ano – dos quais
1,8 milhão pagava até 1,5 salário mínimo – 94%. As profissões em maior
expansão na primeira década de 2000 com salário até 1,5 salário mínimo
foram: serviços (com 6,1 milhões de novos postos de trabalho, o que
corresponde a 31% da ocupação total); comércio (2,1 milhões); construção civil
(2 milhões); escriturários (1,6 milhão); indústria e vestuário (1,3 milhão); e
atendimento ao público (1,3 milhão). Essas seis profissões compreenderam
72,4% dos novos postos de trabalho, um total de 11,5 milhões de empregos
com salários até 1,5 salário mínimo (DIEESE, 2014).
Com isso, uma parcela considerável da força de trabalho conseguiu superar a
condição de pobreza, transitando para o nível inferior da estrutura ocupacional
de baixa remuneração. A melhoria na configuração do mercado de trabalho
teve impacto muito positivo sobre a diminuição da população em situação de
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pobreza (de 61,4 milhões de pessoas em 2003 para 41,5 milhões em 2008 –
em termos relativos, de 34,3% para 21,9% da população total) e sobre a
diminuição da população em situação de miséria absoluta (de 26,1 milhões de
pessoas em 2003 para 13,9 milhões em 2008 – de 14,6% para 7,3% da
população total). A classe trabalhadora formalizada, em 15 anos quase dobrou
de tamanho, passou de 26,2 milhões de trabalhadores para 49 milhões em
2015 (ver gráfico 02) (DIEESE, 2015). O crescimento econômico, o projeto
desenvolvimentista, a pressão dos trabalhadores e a “vontade política” de
cunho social possibilitaram a evolução do rendimento médio do trabalhador e a
redução da desigualdade social no país, mesmo que aquém do necessário.
Gráfico 2 - Evolução do emprego formal no Brasil – 2000-2015
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Nesse contexto, observa-se uma recuperação contraditória do movimento
sindical brasileiro nesse começo de século. Os sindicatos ganham espaço e
poder, mas não seguiram o mesmo ritmo do emprego, até mesmo pelo caráter
dos empregos gerados (ver gráfico 03). Como mencionado, foram empregos de
entrada no mercado, baixo salário e baixa qualificação, em grande parte
ocupados por jovens mulheres, e muitos desses empregos no setor de serviço,
em que há pouca tradição sindical e alta rotatividade. A operadora de
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telemarketing, jovem, filha de imigrantes caracterizaram este período de
aquecimento do mercado de trabalho (ver BRAGA, 2014).
Gráfico 3 - Percentual de trabalhadores ocupados sindicalizados no Brasil –
2001-2014
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No entanto, mesmo sob o ímpeto neodesenvolvimentista que cooptou boa
parte dos movimentos sindicais, os quais se posicionam ao lado do governo e
do seu projeto social-liberal (BOITO; GALVÃO; MARCELINO, 2009), as
resistências não diminuíram no ambiente organizacional, pelo contrário. A
acomodação política não significou o desaparecimento das lutas, uma vez que
as greves continuaram crescendo durante os últimos 15 anos. O Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (2015), em
seu último levantamento estatístico sobre os movimentos paredistas, contou
2.050 greves e 111.342 horas de paralisações, um crescimento de 134% em
relação a 2012, quando foram registradas 877 greves. É o maior número de
toda a série histórica, ultrapassando os números de 1990, ano em que os
trabalhadores realizaram 1.962 greves, um total de 117 mil horas (ver gráfico
04).
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Gráfico 4 - Número de greves no Brasil – 1989-2013

Fonte: DIEESE (2015)

A retomada dos movimentos grevistas ocorreu pelos seguintes motivos:
recuperação econômica, recuperação do emprego, inflação ocultada do
trabalhador, democracia, líderes sindicais assumindo cargos importantes na
estrutura do governo federal, desgaste da ideologia neoliberal, concorrência
entre as centrais sindicais com a aproximação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) ao projeto neoliberal desenvolvimentista, o crescimento
da CUT e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
(alinhados ao projeto do PT) e, por fim, a percepção do trabalhador de que as
greves e paralisações estavam surtindo efeitos positivos para a classe
trabalhadora, que durante as últimas três décadas do século XX não obtinha
reajustes salariais acima da inflação (AMORIM, 2015). Somam-se aos fatos a
precariedade do trabalho, a alta taxa de rotatividade, a intensificação dos
ritmos produtivos, o aumento do adoecimento e das mortes de trabalhadores e
o aprofundamento do despotismo empresarial. Em suma, a hipótese é a de que
as alterações na conjuntura econômica, política e ideológica propiciaram tal
contexto de recuperação dos movimentos paredistas (BOITO; GALVÃO;
MARCELINO, 2009; BRAGA, 2015).
A combinação de promessas não cumpridas pelo modelo de desenvolvimento
nos últimos 20 anos e o despotismo do regime de desenvolvimento fizeram
com que o pós-fordismo periférico promovesse a inquietação operária. A
precária inserção no mundo do trabalho de milhares de jovens no começo do
século XXI também estimula os comportamentos críticos por parte do
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trabalhador pós-fordista (BRAGA, 2012). Como pode ser visto nas pautas das
principais reivindicações grevistas, o que provoca as resistências e os
movimentos paredistas, na maioria dos casos, são, além dos reajustes,
questões características de um mercado de trabalho despótico: no setor
público, 34,2% das greves em 2013 referiam-se à condição de trabalho. Na
esfera privada, também em 2013, 39,8% das reivindicações eram solicitações
por alimentação e, o que é ainda mais grave, 25,9% reclamavam por falta de
pagamento (ver tabela 1).
Tabela 1 - Principais reivindicações das greves na esfera privada do Brasil –
2012 e 2013

Fonte: DIEESE (2015)

Os

movimentos

paredistas

são

realizados,

em

grande

parte,

pelos

trabalhadores das categorias organizadas e sindicalizadas. No entanto, como
as próprias pautas reivindicatórias demonstram, esses trabalhadores são
também precariados. Reivindicam por alimentação, pela condição mínima de
exercerem as suas atividades no trabalho e por plano de cargos e salários
(PCS). São reinvindicações básicas para o exercício de suas funções. No
entanto, houve uma expansão das mobilizações grevistas em categorias
diversas daquelas já tradicionalmente mobilizadas. É possível, inclusive, tratar
deste movimento como uma espécie de desbordamento, uma expansão do das
frações dos trabalhadores precariados do centro para a periferia, um
movimento em duas etapas em que o reforço da agitação do núcleo tradicional
(isto é, o incremento das greves deflagradas por metalúrgicos, por
trabalhadores da construção, por bancários e por servidores das redes de
Educação e Saúde, categorias usualmente dispostas à mobilização) observado
em 2012, passa a dirigir-se para outros segmentos (trabalhadores da indústria
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da alimentação, da limpeza urbana, vigilantes privados e funcionários das
redes municipais de Segurança Pública, categorias em que as mobilizações
eram, até então, mais raras, ou mais difíceis de serem empreendidas)
(DIEESE, 2015).
As frações ainda mais precariadas e com pouca tradição sindical e, portanto,
menos organizadas, predominantemente do setor terciário, também pulsam e
foram responsáveis, em grande parte, também foram responsáveis pelas
manifestações ocorridas nas principais capitais do Brasil em 2013. É o
precariado do serviço, o jovem filho de migrante, da empregada doméstica, que
acreditou no sistema, trabalha e conseguiu se graduar, mas a meritocracia não
o atendeu e ele continua atuando em empregos precários e distantes de casa,
refém do sistema público de transporte e de salários que não ultrapassam 1,5
do mínimo (BRAGA, 2012).
Como detalhado anteriormente, a classe trabalhadora brasileira em seu
conjunto e também as frações mais precariadas vivenciaram, a partir do
começo do século XXI, um período atípico na história recente do capitalismo
contemporâneo. As frações precariadas foram beneficiadas com o crescimento,
a formalização dos empregos e foram beneficiadas com uma década de
aumentos salariais conquistados acima da inflação (AMORIM, 2015).
Os itens defensivos passaram a fazer parte da pauta da maioria dos
movimentos, a partir de 2012. Essa transformação relaciona-se, precisamente,
com a ampliação da deflagração de greves entre categorias profissionais mais
frágeis -tanto do ponto de vista remuneratório (são trabalhadores que ocupam
a base na distribuição das remunerações) quanto do ponto de vista de suas
condições de trabalho, saúde e segurança. Também reflete a percepção do
trabalhador quanto ao momento econômico que que vivemos. Se por outro
lado, é possível cogitar a hipótese de que, em um período de maior poder de
barganha dos trabalhadores e de seus sindicatos, demandas históricas,
especialmente aquelas relativas às condições de trabalho, deixam de ser
simplesmente toleradas e iniciam o seu ingresso na pauta de reivindicações.
No entanto, quando o contexto econômico é desfavorável, parece que o
trabalhador perde seu ímpeto de luta e resguarda o trabalho.
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No entanto, o que a classe trabalhadora brasileira vivenciou neste começo de
século não foi um tardo fordismo em meio à hegemonia pós-fordista global.
Não houve regulação ao estilo keynesiano com mudanças na legislação
trabalhista que pudesse ampliar os já frágeis direitos conquistados. Pelo
contrário, podemos simbolizar esse período como o auge do modelo de
desenvolvimento pós-fordista no Brasil, simbolizado pelo emprego precariado
do operador de telemarketing. Se a fração precariada da classe trabalhadora, a
maioria dos trabalhadores das montadoras, explicava o auge do tardo fordismo
brasileiro dos anos 1960 e 1970, são as trabalhadoras do call center que
melhor explicam o auge do pós-fordismo brasileiro.
Escolhemos investigar a trajetória recente do grupo de
teleoperadores ou operadores de telemarketing da indústria
paulistana de call center por considerarmos que este setor sintetiza
as principais tendências do mercado de trabalho no país na última
década: formalização, baixos salários, terceirização, significativo
aumento do assalariamento feminino, incorporação de jovens não
brancos, ampliação do emprego no setor de serviços, elevação da
taxa de rotatividade do trabalho, etc. Por todos estes aspetos, ao
estudarmos o destino histórico dos teleoperadores paulistanos,
podemos observar alguns dos momentos-chave da formação do
precariado pós-fordista no país (BRAGA, 2014, p. 36).

Na primeira década dos anos 2000, mesmo com os aumentos do salário
mínimo acima da inflação e com a oferta por emprego seguindo um
endurecimento nas condições de consumo da força de trabalho, a taxa de
rotatividade do trabalho do país quase dobrou em 14 anos – de 33% em 1999 e
36% em 2009 para 63,7% em 2013 (DIEESE, 2013). Para aqueles que ganham
entre 0,5 e 1,5 salário mínimo, a taxa de rotatividade chegou a 86% em 2009.
Além disso, entre 1996 e 2010, a taxa de terceirização do trabalho aumentou
em média 13% ao ano A deterioração das condições de trabalho verificada nos
anos 2000 tornou-se ainda mais saliente se considerarmos que a maioria das
novas vagas foram preenchidas por jovens, mulheres e não brancos,
exatamente aqueles grupos historicamente mais suscetíveis às forças do
mercado de trabalho. Ao longo da última década, é possível perceber a
feminização da força de trabalho (as mulheres preencheram 60% das vagas
criadas nos anos 2000), somada à ampliação do contingente assalariado jovem
e não branco. Isso explica o tardo e periférico capitalismo brasileiro, a fração
precariada da classe trabalhadora tanto no modelo de desenvolvimento fordista
como no contemporâneo pós-fordismo. A fração precariada da classe
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trabalhadora explica as pulsões (as resistências e as greves) do capitalismo
brasileiro, mais do que as frações bem qualificadas (BRAGA, 2014).
O que caracterizou, no caso brasileiro, a indústria automobilística não foi o
trabalho qualificado; ele existiu e existe, mas não é a maioria. O que explica o
operariado paulista no período fordista é a franja, a periferia, o precariado. O
peão – migrantes da roça, do Nordeste e do interior de Minas Gerais –
caracteriza a força de trabalho do período fordista de desenvolvimento. A
legislação trabalhista garantiu o direito apenas dos trabalhadores urbanos e
não rurais, e criou o conhecido fluxo migratório rumo às grandes cidades do
Sudeste. O peão chegava para a indústria automobilística e, devido às
condições degradantes de trabalho, ele entrava, ficava alguns anos e depois
era demitido. Isso era, e ainda é, muito bem controlado pelas empresas
(BRAGA, 2014).
Este é um modelo de gestão amplamente documentado pela sociologia do
trabalho no Brasil. Por que o peão entra e sai tão rápido? Por que ele não tem
qualificações especiais, ou melhor, não se exige isso dele? Os setores mais
qualificados, os ferramenteiros, técnicos, entre outros, também fazem e fizeram
greve, como as de 1974, e acompanharam o peão, a dinâmica da
transformação do operário da década de 1960 para 1970. As principais greves
desse período começaram pelos setores não competitivos, nas pequenas e
médias empresas do ABC, e se espalharam para as montadoras – indústria
monopolista. A partir de então, os ferramenteiros da indústria automobilística se
destacaram através do controle do ritmo de produção e da paralisação dentro
da empresa, e começam a resistir pelos seus direitos e a ensinar aos peões
novas formas de resistências. A partir de 1977, com a campanha salarial e a
greve dos trabalhadores da Scania de 1978, quem se destaca? A massa que
faz a greve, os peões, os setores mais precarizados, são os que levam a
reboque os setores mais qualificados (BRAGA, 2014).
Os principais movimentos paredistas que acompanharam o “bom momento” do
mercado de trabalho brasileiro neste início de século também continuam sendo
sustentados e puxados pela fração mais precariada da classe trabalhadora. A
maioria das pautas grevistas são, como já demonstrado, reivindicações por
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condições básicas necessárias para a manutenção de uma vida extremamente
simples e precária. Os trabalhadores brasileiros, em suma, suplicam, segundo
os últimos levantamentos do DIEESE (2015) questões características de um
mercado de trabalho despótico: no setor público, 34,2% das greves em 2013
referiam-se às condições básicas de trabalho. Na esfera privada, também em
2013, 39,8% das reivindicações são solicitações por um digno vale-alimentação
e, ainda mais grave, 25,9% reclamam por falta de pagamento. São
reivindicações da classe trabalhadora precariada. Os trabalhadores reivindicam
por salários, já que não são dignos de serem pagos no dia. Reivindicam por
alimentação e transporte, pela condição mínima de exercerem as suas
atividades no trabalho. Reivindicam por plano de cargos e salários, o que
reflete

a

necessidade

de

mínima

estabilidade

no

emprego

desses

trabalhadores. São reinvindicações básicas para o exercício do trabalho no
despótico capitalismo brasileiro.
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CAPÍTULO 2: O CONTEXTO DA PRECARIZAÇÃO
2.1 Os paradigmas do capitalismo contemporâneo
O termo fordismo foi utilizado – e não inventado – por Gramsci1 como parte de
sua teoria mais ampla da ‘hegemonia’ na clássica obra Americanismo e
fordismo, de 1934. Nesse momento, já na chamada segunda Divisão
Internacional do Trabalho (detalhada no decorrer do capítulo), os EUA
emergiam como grande potência industrial. Gramsci então se interessou pelo
país porque ali ele entendia que não havia resíduos pré-capitalistas e, portanto,
ali a hegemonia nascia da fábrica, permitindo que as forças produtivas sociais
de expandissem e progredissem bem mais rápido do que em outros países
(BURAWOY, 2014).
A coerção, portanto, deve ser sabiamente combinada com a
persuasão e o consenso, e este pode ser obtido pelas próprias
formas da sociedade dada a uma maior distribuição que permita um
determinado nível de vida capaz de manter e reintegrar as forças
exauridas pelo novo tipo de esforço. Mas assim que os novos
métodos e trabalho e de produção, assim que o novo tipo de operário
tenha sido criado universalmente e o aparelho de reprodução material
tenha sido aperfeiçoado, o turn over excessivo será automaticamente
limitado por um extenso desemprego e os altos salários
desaparecerão (GRAMSCI, 2010, p. 75-76).

Gramsci (2010) entende que a sociedade estadunidense, dadas as
características da sua formação social, possibilitou o surgimento do “fordismo”,
um modelo de racionalização da produção através da combinação da coerção
e do consenso. Gramsci foi pioneiro em observar a importância da elevação
dos salários “cinco dólares por dia” (five dollars day), uma estratégia de Henry
Ford para a pacificação dos trabalhadores e para driblar a resistência sindical
em meio a constantes transformações e reestruturações na produção (BRAGA,
2008; PINTO, 2012). Ford havia encerrado o bônus por produtividade e passou
a pagar os trabalhadores por dia, o que gerou resistência e um alto índice de
desligamentos que ameaçaram a sua produção. Para contornar a situação,
Ford passou o salário diário de 2,34 dólares para 5 dólares.

1

O termo fordismo antecede a Gramsci. Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, em seu livro intitulado
Fordism? Paraphrasis über Verhältnis von Wirtschaft und Technischer Vernunft bei Henri Ford
und Frederick W Taylor, foi o primeiro a utilizar o termo no início dos anos 1920 (BRAGA, 2008,
p. 13).
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Assim como Marx, Gramsci afirma que há uma relação dialética entre estrutura
e superestrutura, em que prevalece a estrutura – as bases materiais de
produção – sob a superestrutura – as formas jurídicas, políticas e ideológicas
de uma determinada formação social. Em Gramsci, como apresentado no
decorrer desta tese, a superestrutura produz e reproduz as relações sociais de
uma determinada ordem social e nos brinda com o conceito de hegemonia e
contra-hegemonia.
Não por menos, esses trabalhadores precisavam seguir o perfil desejado pela
empresa, o modelo subjetivo proposto por ela (PEGINO, 2012). Para receber
tal salário, os funcionários da Ford Motor Company deveriam comprovar que
seguiam um estilo de vida condizente com a empresa e aprovado por ela
através de um departamento especializado que examinaria e interviria
periodicamente na vida privada deles, impondo valores como fidelidade
conjugal, estabilidade familiar e emocional, repulsa ao álcool e à vida boêmia,
apego à religião e ao patriotismo. Os altos salários e o controle ideológico,
como postos em prática por Henry Ford em sua empresa, cumpriram, assim, a
um só tempo, o papel duplo de disciplinar e desmobilizar os trabalhadores: um
modo de produção que combinava a gerência racional e científica do trabalho e
o uso de novas tecnologias, aliados a um sistema de remuneração mais
agressivo, oferecendo salários acima da média de mercado e um conjunto de
benefícios não proporcionados até então no mundo industrial (PFEIFER, 2008;
PINTO, 2012;).
Em Gramsci, o fordismo adjetiva a socialização de um projeto hegemônico
mais afinado com o objetivo “progressista”, para as classes dominantes
tradicionais, de obstaculizar a queda tendencial da taxa de lucro. O fordismo foi
a tentativa de construção da hegemonia do grupo dirigente, cujo resultado mais
importante foi o alargamento da base operária nas alianças entre a direção
econômico-cultural e os grupos subalternos (ANTUNES, 1999). Ford não foi o
primeiro, mas sua maneira de gerir a classe trabalhadora simbolizou a principal
diferença entre o taylorismo e o fordismo: o aumento da produtividade através
do

consentimento

e

comprometimento

–

a

harmonia

administrativa

(TRAGTENBERG, 2005, 2006) – por meio de métodos menos coercitivos
realizados por concessões à classe trabalhadora. Ford inaugura o controle da
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produção para além das paredes das fábricas. Gramsci observa a passagem
do taylorismo para o fordismo de maneira exemplar.
Com ele, o termo fordismo deixou de ser uma espécie de sinônimo de
trabalho “taylorizado” e passou a representar um modo de regulação
ou mesmo de modelo de desenvolvimento – que, partindo do chão de
fábrica, alcança e obtém exclusividade das dimensões mais íntimas
da classe trabalhadora (BRAGA, 2008, p. 16).
Na América, a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão
indubitavelmente conectados: as investigações dos industriais sobre
a vida íntima dos operários, os serviços de inspeção criados em
algumas empresas para controlar a moralidade dos operários são
necessidades do novo método de trabalho (GRAMSCI, 2010, p. 66).

Essa transferência de parte dos ganhos de produtividade para os salários tem
como

base

um

aumento

gigantesco

da

produtividade

do

trabalho

proporcionado pela combinação da reorganização dos processos produtivos
segundo cadeias de montagem com a definição “científica” dos tempos, dos
movimentos e das funções. Gramsci percebe a transformação técnica do
processo de produção. A reprodução de uma força de trabalho que participe
cada vez menos, com sua consciência e sua personalidade autônoma, no
processo de trabalho e que seja, pelo contrário, um componente apenas
mecânico e passivo desse processo está de fato no centro das páginas de
Americanismo e Fordismo.
A Escola Francesa da Regulação2, na segunda metade do século XX, amplia o
conceito para uma macroperspectiva através da expressão “compromisso
fordista”, em que a superação do taylorismo pelo fordismo ocorre pela
passagem de um modelo de organização do trabalho para um regime de
acumulação que supõe a regulação salarial com eixo da dinâmica
macroeconômica (BRAGA, 2008, p. 18). Michel Aglietta (2000) supõe uma
base produtiva na qual se erguem complexas formas institucionais associadas
para a estabilização da relação capital-trabalho por meio, principalmente, do
consumo contínuo de bens duráveis pela classe trabalhadora.

2

Programa de pesquisa que nega o argumento de que os mercados são autorreguláveis, com
foco em entender as crises institucionais e as suas relações com as correções temporárias
necessárias ao capitalismo. Os autores regulacionistas procuram desenvolver um referencial
teórico de análise da economia capitalista que vá além dos modelos do chamado equilíbrio
geral, próprio da economia neoclássica, e que supere os modelos de análise marxista
reducionista ou voluntarista (BOCCHI, 2000).
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Aglietta (2000) argumenta que o modelo de desenvolvimento fordista foi a
combinação de um regime de modelo de acumulação taylorista, de produção
em massa e consumo em massa, este último alcançado por meio da
institucionalização do compromisso de classe através da sindicalização e do
estado de bem-estar social nos países centrais. A sagacidade fordista, como
modelo de regulação, deu-se, principalmente, nas concessões às classes
subalternas como “estratégia” na obtenção do consenso e adesão ao projeto
capitalista. O modo pelo qual os trabalhadores são gerenciados nas
organizações depende basicamente do modelo de gestão adotado e do
paradigma industrial predominante em determinado período (HELOANI, 2003).
O modelo de desenvolvimento fordista criou um novo tipo de trabalhador a
partir da conjunção do consenso e da força. O consentimento não foi obtido
apenas com os altos salários, mas com a ampla campanha de disseminação
ideológica com o objetivo de controlar o comportamento intelectual e moral da
força de trabalho. No âmbito organizacional, Maurício Tragtenberg (2005, 2006)
é fundamental para entendermos o que ele chama de “novas” teorias
administrativas e realidades organizacionais. Para o autor, tanto o fordismo
quanto o pós-fordismo refletem interesses socioeconômicos dominantes e,
portanto, de caráter ideológico. Suas ideias e práticas amenizam as tensões
entre capital e trabalho, que pretendiam e pretendem a “harmonia
administrativa” já presente em Saint-Simon, no século XIX (MOTTA, 2001). A
harmonia administrativa significa o comprometimento dos trabalhadores e
deseja mais do que o consentimento à ordem social dominante, mas o
engajamento em seu projeto de classe.
Constitui-se assim, na visão do autor, a ideologia da harmonia
administrativa, que, ao dissimular a natural tensão entre os interesses
de empresários e trabalhadores, dissolve as energias individuais e
sociais direcionadas para a democratização das relações no mundo
do trabalho. Isto possibilita que o monopólio do poder e as relações
de dominação prevaleçam, reduzindo as perspectivas de
emancipação humana nas organizações. Em outras palavras, a
harmonia administrativa favorece a produtividade e a ordem nas
organizações, mas está muito longe de promover a liberdade do
trabalhador (PAES-DE-PAULA, 2002, p. 128).

As teorias administrativas fundamentaram o modelo fordista de produção na
tentativa de promoverem a harmonia (consentimento e comprometimento)
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através da perspectiva positivista, seja negando os conflitos ou manipulando-os
por meio de mecanismos diretos ou indiretos de controle social, com o objetivo
de garantir a produtividade no espaço de trabalho. A partir do século XIX, sob o
contexto histórico e econômico da época, as corporações ampliaram a
produtividade através do uso das máquinas e da intensificação do trabalho.
Como sabemos, Frederick Taylor (1856-1915) correspondeu a essas
expectativas ao criar um sistema de produção em que havia uma única
maneira correta de se executar uma tarefa, determinada pela medição dos
tempos e dos movimentos e regulada pelo estabelecimento de quotas de
produção, o que significava uma remuneração proporcional à quantidade de
trabalho realizado. Taylor substituiu o chicote pelos escritórios e pelos
laboratórios, com o alicerce e a legitimidade da ciência, mas ainda sem o
intento subjetivo característico ao fordismo e ao pós-fordismo (WEIL, 1996).
A racionalidade do processo produtivo proporcionado pelo taylorismo somou-se
às teorias comportamentais de Fayol, e estas, inspiradas nas estruturas
militares, fundamentaram os padrões da organização burocrática: o formalismo
e a hierarquia (PAES-DE-PAULA, 2002; TRAGTENBERG, 2006). Essa
combinação deu origem à escola clássica da Administração, que viabilizou a
primeira fase do capitalismo monopolista. Desde a criação da organização
científica do trabalho (OCT), as organizações têm procurado exercer a sua
dominação, além de outras formas, também por meio das relações de posse
(processo de trabalho e de produção) para poder se apropriar da maior
margem possível dos seus custos (FARIA, 2007).
As tentativas de obter, através da força, a harmonia nas relações trabalhistas
se mostraram bastante limitadas. Tais métodos em nada contribuíam para
reduzir a dissonância cognitiva do funcionário no tocante à exploração de sua
força de trabalho, e essa fragilidade abriu espaço para contestações individuais
e organizadas ao sistema, que acabaram por fortalecer o movimento sindical.
Analisando esse fenômeno, Tragtenberg demonstra como a escola das
relações humanas3 conseguiu responder intelectualmente ao sindicalismo,

3

É importante também salientar que, embora Tragtenberg se dirija explicitamente à escola das
relações humanas e à psicologia social, ele está na verdade se referindo à escola
comportamental. Esta escola começou a se constituir durante a década de 1940: é herdeira do
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solucionando as falhas da escola clássica e dando continuidade à ideologia da
busca pela harmonia administrativa.
A transição do taylorismo para o fordismo passou pela escola das Relações
Humanas. “Com as ‘relações humanas’ surge a ‘empresa educadora’, fazer
relações humanas é seduzir no sentido estrito do tema. Os inquisidores
modernos estão convictos de serem portadores de uma mensagem de
‘verdade’” (TRAGTENBERG, 2005, p. 214). O psicólogo Elton Mayo marcou os
estudos sobre o comportamento nas organizações. O pesquisador australiano
percebeu, em suas pesquisas realizadas entre 1924 a 1936, a importância do
domínio sobre a espontaneidade do trabalhador como forma de controlar os
conflitos presentes nas empresas. Mayo propõe a utilização do líder informal
como meio para “domesticar” os trabalhadores. “Fundamentalmente, a
preocupação das relações humanas consiste na sua influência na produção,
donde se pode defini-la como dinheiro. Nesse sentido, relações humanas são:
uma teoria, uma prática e uma ideologia” (TRAGTENBERG, 2005, p. 199-200).
Os psicólogos europeus e americanos trabalharam intensamente no sentido de
fabricar uma estrutura tecnocrática em nível de empresa e escola; e esperam
contar amanhã com todos os assalariados como cúmplices, em nome da
“formação profissional permanente”, que não é gerida pelos próprios
produtores (TRAGTENBERG, 2005). Para realizar essa análise, Tragtenberg
recorre à vertente positivista e procura estabelecer um paralelo entre os
pensamentos de Elton Mayo e de Émile Durkheim. Para Tragtenberg, foi
partindo das considerações de Émile Durkheim (1858-1917) que Elton Mayo
(1880-1949) define que os conflitos são desintegradores da sociedade e
passou a defender a revalorização dos grupos informais na organização como
forma de combater a sensação de anomia e promover o equilíbrio das relações
(PAES-DE-PAULA, 2002; TRAGTENBERG, 2006).

ideário da escola de relações humanas e exerceu grande influência nas empresas brasileiras
durante toda a década de 1970. Através da abordagem behaviorista, expressa nas teorias de
autores como Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Douglas McGregor, Rensis Likert e
Chester Barnard, esta escola procurou se posicionar como uma legítima opositora da escola
clássica. No entanto, a tentativa não a isenta de suas dívidas com o psicologismo e com o
funcionalismo. Na verdade, utilizando técnicas como a dinâmica de grupo, a liderança não
diretiva e o aconselhamento, a escola comportamental prosseguiu legitimando a “ideologia
participacionista” (PAES-DE-PAULA, 2002).
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As relações humanas têm como característica básica “agir sobre”, atuando com
base na dinâmica de grupo e na sociometria. Esta se preocupa com a
avaliação quantitativa do grupo, como a escolha e a rejeição dos membros, e a
dinâmica de grupo atenta-se para a influência do “vivido psicoafetivo do grupo”
(TRAGTENBERG, 2005, p. 200). Para perpetuar a harmonia nas relações entre
empresa e trabalhador e a consequente produtividade, o pós-fordismo
“sabiamente” recorreu às relações humanas e disseminou as ideias de
cooperação, consenso, integração e participação, além da retórica de
valorização dos grupos informais, um ideário amplamente utilizado pelas
empresas em seus programas de qualidade total e de melhoria contínua. Quem
fiscaliza, ou pelo menos deveria fiscalizar, o produto ou o serviço da empresa é
o próprio trabalhador, agora transformado em colaborador que faz parte de
uma equipe ou de uma família e é responsável (ou responsabilizado)
diretamente pelos resultados da empresa (PAES-DE-PAULA, 2002, p. 135).
Segundo Tragtenberg, o positivismo fundamenta a escola das relações
humanas. Para o autor, Elton Mayo reequacionou a lógica eficientista da escola
clássica a partir das máximas de cooperação, consenso, integração e
participação.
Nisto reside o caráter ideológico da escola das relações humanas: ela
procura dissimular a dominação através de discursos e práticas
participativos, desviando a atenção de seu objetivo central, que é
manter a produtividade nas organizações e reduzir as tensões entre
capital e trabalho (PAES-DE-PAULA, 2002, p. 131).

A escola das relações humanas propõe uma “falsa consciência” – um intento
subjetivo que tende a adaptar o indivíduo para ele não transformar o meio. As
tensões que advêm da condição social do trabalhador tornam-se questões de
mérito individual. O trabalhador é culpado pela sua falta de capacidade em se
adequar às propostas da empresa.
Em outras palavras, ao interpretar tensões procedentes das relações
entre capital e trabalho como problemas individuais e de
personalidade, o psicologismo oculta os conflitos políticos e
impossibilita que os mesmos sejam equacionados como uma questão
de partilha de poder (PAES-DE-PAULA, 2002, p. 132).

A partir dos anos 1970, os novos rumos de desenvolvimento oriundos das
transformações ocorridas no regime de acumulação na terceira Divisão
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Internacional do Trabalho, balizados pelo “novo” pensamento econômico liberal
e pela decorrência do aparecimento de novos padrões de gestão da produção,
e o surgimento de novos paradigmas da administração do trabalho
caracterizam o capitalismo contemporâneo, em que predomina, principalmente
nos países centrais, o modelo de desenvolvimento pós-fordista. No entanto, por
mais que a lógica dos modelos de desenvolvimento fordista e pós-fordista seja
semelhante, ao diferenciá-los podemos refletir com mais profundidade sobre o
tema.
O pós-fordismo não objetiva apenas dar uma resposta à crise do sistema de
regulação fordista, mas atuar principalmente como forma de buscar novos
meios de dominação da classe trabalhadora. O progresso tecnológico deve ser
visto como um movimento contraditório e conflituoso inserido num processo
histórico de luta de classes. A gestão participativa, como ferramenta pósfordista de gestão, foi de fato uma resposta “interessada” do capital, que
percebeu que, ao intensificar o apelo subjetivo sobre a classe trabalhadora,
ampliaria a sua capacidade produtiva (HELOANI, 2003).
É amplamente aceito por não marxistas e marxistas que um severo declínio na
taxa de lucro, a partir do final dos anos 1960, fez com que as empresas
agissem para recuperar a rentabilidade, que apenas aconteceu em nível précrise, no final dos anos 1990. Em resposta à perda da taxa de lucro, o núcleo
das grandes corporações começou, cada vez mais, a resistir aos sindicatos e a
voltar-se para o salário determinado pelo mercado (VIDAL, 2013). Aos poucos,
os princípios fordistas de produção e organização do trabalho perderam a sua
centralidade. O modelo de desenvolvimento fordista perdeu a sua dinâmica por
não poder mais garantir os níveis de produtividade necessários à acumulação
do capital dado, principalmente por não garantir que o seu modelo “rígido” não
suportasse as novas tecnologias de produção e as aceleradas tecnologias de
informação, bem como para atender às exigentes e renovadas demandas do
mercado consumidor. Além disso, uma vez que se tornou impossível manter
taxas estáveis de lucro a partir do equilíbrio dos binômios produção-consumo e
emprego-produtividade, o capitalismo se moveu na direção de um novo padrão
de acumulação (PAES-DE-PAULA, 2002).
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Nesse contexto, urge o que depois seria denominado de capitalismo flexível ou
pós-fordismo, ou ainda, no âmbito das organizações, o modelo toyotista4 de
gestão. Ao longo deste estudo, utilizarei tanto a expressão capitalismo flexível
como pós-fordismo, ou mesmo capitalismo contemporâneo, para me referir a
tal modelo de desenvolvimento. Portanto, o pós-fordismo situa-se de 1973 à
contemporaneidade. Alguns autores como Braga (2012) recentemente têm
falado em modelo de desenvolvimento pós-fordista financeirizado a partir dos
anos 1990, dada a hegemonia do setor financeiro. Chesnais (1998) já apontava
para a emergência de um novo regime de acumulação (também fundamentado
na teoria da regulação) denominado por ele de regime de acumulação com
dominância financeira.
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade da mão de obra
excedente para impor regimes e contratos de trabalho mais flexível,
aumentando o uso do trabalho parcial, temporário ou subcontratado. A
reestruturação produtiva tem a tendência de reduzir o número de trabalhadores
“centrais” e utilizar cada vez mais uma força de trabalho que entra e sai
facilmente com os menores custos possíveis. São os trabalhadores periféricos,
que nesse contexto acabam sendo também os consumidores periféricos
(HARVEY, 1992).
O pós-fordismo refere-se a um regime da institucionalização da
competição caracterizada como global e de grande intensidade,
marcado pelo crescimento do setor de serviços, pela lógica
dominante da externalização das relações de trabalho, onde os
mercados determinam os salários, sob o contexto da
dessindicalização e da pressão pela produtividade (VIDAL, 2014, p.
6040).

“A partir daí, as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno” (ANDERSON,
1995, p. 10). O capital sequestrou o estado em todos os níveis, federal,
estadual e local. O capitalismo contemporâneo apoia-se em uma crescente
assimilação dos conceitos teóricos e políticos neoliberais, uma reação
4

O Toyotismo – também conhecido como acumulação flexível – é um modelo de produção
industrial idealizado por Eiji Toyoda (1913-2013) e difundido pelo mundo a partir da década de
1970 após a sua aplicação pela fábrica da Toyota, empresa japonesa que se despontou como
uma das maiores do mundo na fabricação de veículos automotivos. Tal modelo de produção
tornou-se hegemônico nas empresas pós-fordistas.

93

veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar social. Teóricos
liberais como Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises
e outros, liderados por Friedrich Hayek, fundaram na Suíça a Sociedade de
Mont Pèlerin, em 1947, “uma espécie de franco-maçonaria neoliberal” [...]. “Seu
propósito era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar
as bases de um outro tipo de capitalismo” (ANDERSON, 1995, p. 9).
Para o neoliberalismo, os sindicatos são um inimigo frontal do avanço
do capitalismo. Aliás, o Hayek diz isso claramente no seu livro O
caminho da servidão. Para ele, os sindicalismos são a corporação do
trabalho. Ele usa essa expressão, a corporação do trabalho, no
sentido de que são os sindicatos um entrave a eliminar (ANTUNES,
2015, p. 49).

Para os neoliberais, as crises estavam localizadas no poder excessivo e
nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que
havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o
Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais (ANDERSON, 1995). Os
adeptos da “corrente neoliberal” defendem a redução dos gastos públicos, a
redução da expansão da moeda, a redução dos impostos sobre as empresas,
em suma, tudo aquilo que puder ser feito para diminuir o Estado. Para os
neoliberais, as conquistas dos trabalhadores aparecem com um fruto da
ingerência do Estado na economia. No ambiente organizacional, os neoliberais
objetivam desvincular a empresa de suas funções sociais e de sua
responsabilidade social e impor a regressão da economia ao despotismo total
do capital.
Desde a recessão de 1974-75, que marcou o início desta longa crise
rastejante cuja “saída” os economistas tiveram tanta dificuldade em
enxergar, o capital tudo fez no sentido de romper as amarras das
relações sociais, leis e regulamentações dentro das quais se achava
possível prendê-lo com a ilusão de poder “civilizá-lo”. Teve êxito em
grande medida, se bem que de modo bastante desigual, conforme
cada país, e derrubou a ilusão, nascida das conquistas anteriores, de
que era possível domá-lo no âmbito dos modos de regulação
nacionais (CHESNAIS, 1995, p. 2).

O “neo” significa um novo liberalismo. O século XX foi marcado por restrições
dos Estados aos mercados. O novo cenário econômico foi povoado por
gigantes empresas com poder de monopólio, e os estados, pelo menos no
Ocidente industrializado, democratizaram-se com o compromisso de bem-estar
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social, em vez de regimes absolutistas ou monarquias constitucionais com
sufrágio limitado (ANDERSON, 1995; GALVÃO, 2008).
O capital iniciou um processo de reorganização das suas formas de dominação
e controle social, reordenando o processo produtivo capitalista, mas,
sobretudo, recuperando o projeto da hegemonia burguesa nas mais diversas
esferas da sociabilidade. A subjetividade proposta no pós-fordismo é
fragmentadora e individualista no sentido de oferecer uma gama de
personalidades – selfs – e opções de engajamentos sociais ligadas ao
consumo, principalmente relacionadas aos esportes e às artes, e faz apologia
ao individualismo contra as formas de solidariedade e de atuação coletiva e
social (ANTUNES, 2002).
O toyotismo é o estágio contemporâneo da racionalização do
trabalho. Desde o taylorismo-fordismo o trabalho e seus processos
produtivos vêm sendo racionalizados ao extremo para que se possa
tirar o máximo de proveito da capacidade de produção individual,
principalmente com a necessidade de massificação da produção e do
consumo, favorecendo, assim, a manutenção e a continuidade do
modelo de produção capitalista e a lógica da acumulação do capital
(FARIA; MENEGHETTI, 2001, p. 6).

Prevalecem, no pós-fordismo, políticas de desregulamentação e constante
desconexão entre o tradicional bem-estar social, a indústria e as políticas de
mercado de trabalho, entre o processo de trabalho e as relações de trabalho
(POCHMANN, 2004). Os empregadores não se comprometem com os
trabalhadores por causa das pressões do ambiente competitivo, em particular,
dos mercados de crédito, e da preocupação dogmática com os acionistas
(THOMPSON, 2003). “Um período de desordem institucional, onde os eventos
no mundo real são ambíguos, diversificados e desconectados” (VIDAL, 2011, p.
276), em que o público perde espaço para o privado.
Privatização,
desregulamentação,
fluxo
livre
de
capitais,
financeirização, terceirização e precarização do trabalho, desemprego
estrutural, trabalho temporário, parcial, aumento da miserabilidade,
todas essas prerrogativas da barbárie neoliberal e de sua
reestruturação produtiva passaram a caracterizar o cotidiano do
mundo do trabalho. Com um processo de tal intensidade, não foram
poucas as consequências nefastas para a classe trabalhadora, que
sofreu inúmeras mutações e metamorfoses (ANTUNES, 2011, p. 39).

O contexto pós-fordista configura um conjunto de transformações materiais
intimamente relacionadas e que se reforçam mutuamente: internacionalização,
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crescimento da indústria dos serviços, flexibilização, externalização e
terceirização. Consequentemente, proporciona uma estrutura de trabalho com
uma grande percentagem de empregos de baixa autonomia, polariza o
mercado de trabalho e produz cada vez mais uma classe de trabalhadores
pobres, cujos salários são mantidos baixos pela existência de um exército de
reserva de desempregados (CAPPELLI, 1995; VIDAL, 2013), em que a própria
oportunidade de estar empregado torna-se um privilégio (ZIZEK, 2012). Na
sociedade fordista, o trabalho era a base de um status e de um direito social,
ambos ligados a ele. “Isto significa que o neoliberalismo, associado à
globalização, desmontou aquilo a que o capital sempre foi antipático – ou seja:
a conexão entre exploração e obrigação social” (GORZ, 1999, p. 1).
Sindicatos fortes e altos salários significam que as taxas de lucro
começam a cair. O capital entra em crise, porque não está reprimindo
suficientemente os trabalhadores. E o “automático” do sistema dá o
alarme. Nos anos 1970s, voltaram-se na direção de Milton Friedman
e da Escola de Chicago. Passou a ser dominante na teoria
econômica, e as pessoas começaram a observar a ponta da oferta –
sobretudo os salários. E veio o arrocho dos salários, que começou
nos anos 1970s. Ronald Reagan ataca os controladores de tráfego
aéreo; Margaret Thatcher caça os mineiros; Pinochet assassina
militantes da esquerda. O trabalho é atacado por todos os lados – e a
taxa de lucros sobe. Quando se chega aos anos 1980s, a taxa de
lucro dá um salto, porque os salários estão sendo arrochados e o
capital está se dando muito bem. Mas surge o problema: a quem
vender aquela coisa toda que está sendo produzida? (HARVEY,
2013).

O neoliberalismo, como elemento imprescindível para a consecução do modelo
de desenvolvimento pós-fordista, apresenta-se como um modelo técnico,
apolítico, enquanto na verdade é um projeto eminentemente político em suas
ações e objetivos. O que realmente está por detrás desse modelo é um Estado
mínimo e enxuto que canalize os esforços estatais para a realização do seu
próprio escopo (HELOANI, 2003).
O estranhamento do trabalho que decorre do modelo pós-fordista tem
elementos singulares dados pela própria diminuição das hierarquias, pela
redução do despotismo fabril e pela maior “participação” do trabalhador na
concepção do processo produtivo. É de todo relevante enfatizar que essas
singularidades não suprimem o estranhamento da era toyotista. Pelo contrário,
o pós-fordismo pretender ser mais consensual, mais envolvente, mais
participativo, em verdade mais manipulatório. Se Gramsci fez indicações tão
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significativas acerca da concepção integral do fordismo, do “novo tipo humano”
em consonância com o “novo tipo de trabalho e de produção”, o pós-fordismo
por certo aprofundou essa integralidade (ANTUNES, 2008).
O capitalismo contemporâneo – pós-fordista – apropria-se do saber e do fazer
do trabalhador. Nesse modelo, a autonomia torna-se uma autodisciplina.
Permanece o princípio clássico da linha de produção, agora global e
terceirizada, no entanto, sob a autorregulação dos próprios trabalhadores sob a
cadência estipulada pela direção, o que os empresários chamam de
enriquecimento das atividades. O trabalhador controla a si próprio e ao
próximo,

pois

o

resultado

pode

afetar

o

grupo

(ANTUNES,

2008;

TRAGTENBERG, 2009). Nas empresas pós-fordistas, percebe-se que o apelo
subjetivo é intensificado e ultrapassa, mais ainda, os escritórios e as fábricas:
há um novo padrão de operário, o operário “patrão”. Parece, pois, evidente que
o atual operário “patrão” é um produto político da ação estratégica do capital
tanto quanto o foi o operário “padrão” (fordista) (MOTTA, 2000, p. 116).
No entanto, o que observamos são trabalhadores pertencentes ao núcleo que
atua com maquinário mais avançado, dotado de maior tecnologia. Esses
trabalhadores encontram-se cada vez mais expostos à flexibilização e à
intensificação do ritmo de suas atividades, expressas não somente pela
cadência imposta pela robotização do processo produtivo, mas, sobretudo, pela
instituição de práticas pautadas pela multifuncionalidade e polivalência, além
da submissão a uma série de mecanismos de gestão pautados na pressão
psicológica voltada para o aumento da produtividade. Por outro lado, outra
parcela da classe trabalhadora, numericamente superior, passa a experienciar,
cada vez mais, diferentes modalidades de vínculos e de condições de trabalho
que se viabilizam a partir de ambientes de trabalho que articulam menor
desenvolvimento tecnológico a jornadas mais extensas, maior insegurança e
vulnerabilidade, normalmente os chamados terceiros (ANTUNES; PRAUN,
2015).
Não há nenhuma novidade na busca capitalista pela flexibilidade. O fordismo,
sob as condições de racionalização propiciadas pelo desenvolvimento histórico
no século XX, principalmente nos EUA, tornou-se, a partir dos anos 1920, o
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pioneiro na articulação entre coerção capitalista e consentimento da classe
trabalhadora. De certo modo, o toyotismo, ou o modelo flexível, dá
continuidade à lógica de racionalização do trabalho na perspectiva da
hegemonia do capital na produção e nas relações sociais, em que a crise é
apenas parte do processo. “O regime fordista gerou o crescimento real dos
salários com altos lucros e relativa estabilidade econômica” (VIDAL, 2014, p.
604). A teoria marxista sugere que o problema se estenda para além das
mudanças técnicas, a financeirização neoliberal ou a política. Ao contrário, é
um problema da ascensão da lógica de externalização de emprego resultante
da concorrência internacionalizada e das pressões sobre a taxa de lucro
(VIDAL, 2014). O fordismo, segundo Safatle (2015), foi um período excêntrico e
não “natural” do capitalismo. O contexto pós-guerra – a Guerra Fria –
“equilibrava” a disputa política e ideológica, e foi determinante e estratégico
para as concessões realizadas pelo capital à classe trabalhadora – o chamado
compromisso fordista.
Na mesma toada, Ana Paula Paes-de-Paula (2002) questiona o conceito de
pós-fordismo, pois para a autora as ideias “toyotistas” são um desenvolvimento
de teorias administrativas antigas, sendo inadequado o uso do adjetivo “pósfordista”.
Dessa forma, o toyotismo endossa o uso flexível das teorias
administrativas e, ao filiar-se ao contingencialismo (REED, 1996),
resgata o pensamento positivista e suas tendências funcionalistas e
integracionistas. Partindo destas constatações, nos parece pertinente
questionar se o toyotismo pode realmente ser considerado um
modelo de organização pós-fordista (PAES-DE-PAULA, 2002, p.
136).

Para Vidal (2014), o pós-fordismo continua a produzir de maneira estrutural a
demanda por low-autonomy work (trabalho de baixa autonomia) e é incapaz de
fornecer padrões de vida decentes para os trabalhadores nessa posição. As
instituições fordistas foram capazes de fornecer um trabalho decente e a
consequente elevação do padrão de vida de grande parte dos trabalhadores de
baixa qualificação. O pós-fordismo é apenas a consequência natural da própria
dinâmica econômica e política do capitalismo. A questão central para Vidal
(2014), a grande lacuna do pós-fordismo, é a baixa remuneração. Para o
pesquisador, não é possível ter autonomia com baixos salários.
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Embora seja questionável que a produção moderna se constitua em um novo
paradigma (pós-fordismo), no entanto deve-se considerar a forma bemsucedida de utilização dos chamados “modelos gerenciais japoneses”, como o
toyotismo, caracterizado pelos programas jus-in-time, kanban, qualidade total e
outros. O capitalismo contemporâneo é apenas mais uma modificação
sistêmica do próprio capitalismo (JAMENSON, 1997). Essas alterações
modificam o processo produtivo, inserindo técnicas de adaptabilidade e
flexibilidade de processos, com a consequente transformação de estruturas
organizacionais que antes se apresentavam hierarquizadas e verticalizadas em
estruturas flexíveis e descentralizadas, com “grande autonomia para os
trabalhadores”. O desenvolvimento dessa “autonomia” parece ser restrito ao
posto de trabalho e tem o seu exercício condicionado à aprovação superior,
sugerindo uma análise mais profunda quanto à estratégia da organização em
conceder “porções de poder” e a sua consequência nas relações de produção
(HELOANI, 2003).
Há um antagonismo ainda maior no pós-fordismo, também denominado de
“pós-fordismo financeirizado”, no discurso proposto pelas empresas: estas se
posicionam como protagonistas e também como principal referência econômica
e social para as famílias, mas, na realidade, flexibilizam e precarizam as
relações e as condições de trabalho. Nessa conjuntura, de apelo subjetivo e
desprezo pelo trabalho, o conflito nas organizações ganha espaço. Há uma
série de estudos mostrando empresas que não conseguem se reestruturar nos
moldes flexíveis de gestão livres de reações e resistências individual e coletiva
dos trabalhadores (DANFORD, 1998; POLLERT, 1996).
No capitalismo flexível, em função do esvaziamento progressivo das
tradicionais formas institucionais de identificação e proteção, a empresa se
instaura como a autora principal da sociedade contemporânea: reage
exteriorizando e ratificando os seus valores (de competição e de sucesso
econômico), sua visão pragmática do mundo, suas normas de eficácia para
combate e autodefesa. No entanto, o descompromisso com o emprego dos
trabalhadores deslegitima, ou pelo menos dificulta, o intento subjetivante das
organizações. As fragilidades das relações de trabalho e, portanto, dos
vínculos objetivos entre trabalhadores e empresas não podem ser substituídas
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por promessas, discursos e pechinchas emocionais, principalmente no que
tange às frações mais precariadas. Os vínculos subjetivos não superam a
realidade e a necessidade material da vida dos trabalhadores.
Os

sindicatos foram

os grandes aglutinadores das resistências nas

organizações no decorrer do século XX e, principalmente, determinantes nas
conquistas da classe trabalhadora durante o período fordista. As principais
lutas por justiça e igualdade de direitos da classe trabalhadora, nos países
centrais e periféricos, foram organizadas pelos sindicatos. As resistências não
dependem do sindicalismo para eclodir e explicitar as opressões advindas das
formas de produção realizadas pelas organizações. No entanto, foi através dos
movimentos sindicais que as resistências deixaram de ter apenas o caráter
tempestivo e explosivo para ganhar forma e estratégias de luta.
Mesmo não sendo a classe hegemônica e dominante, os trabalhadores,
através dos sindicatos, forjaram o modelo capitalista de desenvolvimento,
principalmente no período caracterizado como fordista. No entanto, o modelo
de desenvolvimento que se evidenciou a partir dos ideais macroeconômicos
neoliberais dos anos 1970, como já demonstrado, apontou os sindicatos como
símbolos de uma era ultrapassada que prejudicava o pleno desenvolvimento do
modelo capitalista de produção.
Os conceitos neoliberais de fomento à globalização e a individualização das
relações sociais, além da consequente subdivisão da classe trabalhadora,
produziram antagonismos de interesses e relações de consentimento a partir
da produção, sejam elas fundadas em regimes de tipo hegemônico ou de tipo
despótico. Se até os anos 1960 a luta de classes conduzida pelo movimento
operário nos países industrializados teve um amplo significado social e político
foi porque havia condições para construir culturas operárias fortes, sob a forma
de comunidades de resistência ou emancipatórias, as quais, entretanto,
esbateram-se ou extinguiram-se por completo (ESTANQUE; COSTA, 2014).
Os sindicatos, em todo o mundo, vivem hoje uma situação muito
difícil, expressa na queda do número e da proporção de
trabalhadores filiados e no declínio das taxas de greve, dois
fenômenos indicativos do enfraquecimento do sindicalismo como
instituição e do poder sindical como ator político. O conjunto de
mudanças políticas, econômicas, comerciais, tecnológicas e culturais
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dos últimos decênios, às vezes designado pelo controvertido termo
“globalização”, atingiu duramente o sindicalismo (RODRIGUES, 1999,
p. 11).

A própria burocracia sindical que conduziu o sindicalismo às instâncias
institucionais dificultou a capacidade do movimento em organizar a classe
trabalhadora. O sindicalismo passou de organização popular social para a
negociação com o Estado e com outras entidades de classe. Essas
circunstâncias conferiram ao movimento sindical um novo papel no desenhar
das grandes reformas sociais, reforçando o seu protagonismo institucional,
mas, ao mesmo tempo, retirando-lhe parte da sua capacidade de mobilização e
de transformação. Nas últimas décadas, as conquistas dos trabalhadores e do
movimento sindical tradicional cederam, na prática, às pressões da lógica
cooptativa, entrando sem perceber na dinâmica do sistema, ou seja, deixandose absorver pela lógica de regulação e do benefício próprio (SANTOS, 2000).
Essa situação de crise foi determinada pela ideologia e pelas as práticas do
neoliberalismo, que conduziram à reestruturação produtiva no interesse
primordial do capital globalizado. Para fazer frente à chamada crise do
fordismo, as empresas adotaram novas formas de gestão e de contratação do
trabalho, flexibilizando as legislações sociais e trabalhistas e minando o
sindicalismo e outras formas de resistências (ALVES, 1999; TEIXEIRA, 1996).
Ainda que haja indícios de uma crise da instituição sindical e das
concepções que foram as bases para a teoria da sociedade do
trabalho, não se pode dizer que estamos diante de um sindicalismo
em fase terminal, em que pese o reconhecimento de que a ação
sindical tenha mantido uma postura extremamente defensiva,
notadamente nos países centrais, nas últimas décadas
(RODRIGUES; RAMALHO, 2014, p. 384).

Convém, no entanto, não esquecer que, lado a lado com as tendências de
desacreditação do “velho” sindicalismo de base operária e nacional, diversos
sinais de renovação – sobretudo no plano das ideias e do debate político –
tanto no campo acadêmico como no domínio sindical apontam para a
emergência de um “novo” movimento social sindical de âmbito global. A
revitalização será cada vez mais visível em um futuro próximo, já que o
movimento sindical se mostra hoje mais aberto e reconhece explicitamente a
necessidade de renovar os seus métodos e as suas estratégias de atuação
perante a nova morfologia do trabalho no capitalismo pós-fordista.
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O símbolo do período fordista de produção é representado pela figura de Henry
Ford, quando este propõe aumentar os salários dos seus trabalhadores com o
objetivo

de

fomentar

o

comprometimento

e,

consequentemente,

a

produtividade. No entanto, esse ato que muitos chamam de concessão à
classe trabalhadora de fato aconteceu e determinou as características do
período fordista de produção, não pela benevolência dos empresários em troca
de produtividade, mas pela capacidade de organização e luta por direito e
justiça da classe trabalhadora. Para alguns autores, os direitos conquistados
pela classe trabalhadora, principalmente no período fordista, foram conquistas
concedidas pela classe dominante que, em vez de promover os valores da
classe trabalhadora, entorpeceu-a ainda mais da hegemonia e da realidade da
ordem burguesa, um processo de legalização da classe trabalhadora aos
valores e ao direto burguês (LOSURDO, 2016). No entanto, se as conquistas,
fruto das lutas, acabaram por contribuir com a manutenção do modelo
capitalista de produção, elas foram determinantes para, pelo menos sobre o
modelo despótico de produção capitalista, aliviar o fardo dos oprimidos e
apontar para uma sociedade mais justa e democrática. Como a história nos
conta, poucas foram as resistências que resultaram em revoluções e, de fato,
transformaram a ordem dada.
O relatório anual Tendências Globais do Emprego, elaborado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e publicado em 2014 e 2015, denuncia a
situação do trabalho no capitalismo pós-fordista, ao contrário do período
fordista, em que ocorreu um alargamento da classe trabalhadora e a sua
“inclusão” e “legalização”, ampliando a classe média ou a burguesia
assalariada (MILNER, 2003). Os números são claros quanto ao “fim da classe
assalariada”, como a fração da classe trabalhadora hegemônica do sistema
capitalista, principalmente nos países centrais. O número de desempregados
aumentou em 40 milhões de trabalhadores de 2008 para 2014, e o total de
desempregados chegou a 201 milhões no mundo em 2014. Em média, por ano,
são 40 milhões de trabalhadores que ingressam no mercado à procura de
emprego. O desemprego cresce em média 1,4% ao ano desde 2011. Como
comparação, a taxa cresceu em média 0,9% entre 2000 e 2007. Em 2013, 23
milhões de trabalhadores se desencorajaram – desistiram de procurar emprego
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(discouraged workers) – do mercado de trabalho. A previsão é que a média
suba para 30 milhões de desencorajados até 2018 (OIT, 2014).
O relatório aponta para a necessidade da geração de 42 milhões de empregos,
a cada ano, de modo a atender o crescente número de novos trabalhadores. O
planeta Terra comportava, em 2015, 7,3 bilhões de pessoas, dos quais 3,3
bilhões

eram

trabalhadores.

Entre

eles,

201,8

milhões

estavam

desempregados, e 36,3%% possuíam emprego informal, temporário ou não
remunerado. Em 2013, foram mais 4,9 milhões de desempregados do que em
2012, um total de 31,8 milhões de desempregados a mais do que 2007. O
desemprego global em 2007 era de 5,5%, em 2014 aumentou para 6,0% e a
previsão para 2018 é que o índice alcance 6,2%. O desemprego entre as
mulheres continuou sendo maior. Em 2007, 5,2% dos homens e 5,9% das
mulheres estavam sem emprego, em 2014 o desemprego aumentou para 5,9%
entre os homens e 6,3% entre as mulheres. Dificilmente alcançaremos a meta
da OIT (OIT, 2015).
A classe trabalhadora possuía, em 2013, 11,9% de pessoas vivendo com 1,25
dólar ou menos por dia. Outros 26,7% dos trabalhadores do mundo (839
milhões de pessoas) viviam com 2 dólares ou menos por dia. Os serviços
representaram mais da metade do crescimento do emprego total global em
2013, enquanto o emprego agrícola foi responsável por cerca de um quarto.
Apenas 32% da força de trabalho do mundo estava empregada no setor
agrícola em 2013, uma queda de 11,7% ao longo das últimas duas décadas. O
setor de serviços empregou 45,1% dos trabalhadores do mundo em 2013, e a
parcela de trabalhadores nesse setor aumentou 10,1% no mesmo período. O
emprego industrial responde por cerca de 23% do emprego total global, um
aumento de apenas 1,6% ao longo das últimas duas décadas. Em 2013, o
emprego na indústria cresceu 9,7 milhões, em comparação com uma média de
mais de 21 milhões de novos empregos industriais anualmente entre 2010 e
2012 (OIT, 2014).
Nas economias desenvolvidas e na União Europeia, em 2013, 8,6% da força
de trabalho estava desempregada, 3% a mais do que em 2007. Os EUA e a
Inglaterra diminuíram o desemprego em 2013, os únicos dos países centrais,
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mas apenas os americanos têm previsão de crescimento de emprego para os
próximos anos. Ainda sobre as economias desenvolvidas, a busca por
emprego tem se tornado cada vez mais longa. De 2007 para 2012, o tempo
médio em busca de emprego passou de 3-4 meses para 6 meses. Na
Espanha, esse tempo passou de 5 para 8 meses, e na Inglaterra, de 5 para 7
meses. Nos países em crise, na área do euro, a duração média de desemprego
atingiu até 9 meses na Grécia e 8 meses na Espanha. Mesmo em países onde
há sinais de recuperação econômica, o prazo tem alongado. Nos EUA, o
desemprego de longa duração afeta mais de 40% de todos os desempregados
(OIT, 2014).
O número de trabalhadores pobres continua a diminuir globalmente, embora a
um ritmo mais lento do que durante décadas anteriores, uma redução
substancial em comparação com o início dos anos 2000, quando os números
correspondentes de trabalhadores pobres abaixo de US $ 1,25 e US $ 2 era
superior a 600 milhões e mais de 1,1 bilhão, respectivamente. No entanto, o
progresso na redução da pobreza no trabalho estagnou. Em 2013, 375 milhões
de trabalhadores (ou 11,9% do emprego total) vivem com menos de 1,25 dólar
por dia e 839 milhões ou 26,7% do emprego total vivem com 2 dólares ou
menos por dia (OIT, 2014).
O capitalismo contemporâneo convive com 36,3% dos seus trabalhadores em
condições precárias: 11,1% não são remunerados (trabalham por favores e
trocas); 12,9% são temporários e 12,3% são informais. Apenas 26,4% dos
trabalhadores possuem empregos permanentes, integrais e formais (vinculados
a uma rede de proteção social condizente com cada país) (ver gráficos 3 e 4).
Isso significa que a cada grupo de 100 pessoas, quase 40 serão trabalhadores
precários. Os conhecidos como profissionais autônomos representam 34,9%
dos trabalhadores do mundo. Em suma, o modelo de emprego clássico fordista
é cada vez menos representativo no mundo do trabalho atual – pós-fordista –,
uma vez que menos de 3 em cada 10 trabalhadores estão empregados em
condições que correspondem a esse modelo.
O desemprego global em 2007 era de 5,5%, em 2013 aumentou para 6,0%, e a
previsão para 2018 alcança a taxa de 6,2%, segundo a OIT (2014). O PIB
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global ficou em 2,4% em 2015, e a previsão é de crescimento de 2,9% em
2016 e 3,1% em 2017 e 2018, de acordo com o Banco Mundial (2016) (ver
Gráfico 5). Em suma, continuaremos crescendo em número de pessoas no
mundo a uma média de 1,1% nos próximos anos, conforme indicam os dados
históricos realizados pelas Nações Unidas (2015). Ou seja, mais de 70 milhões
de pessoas por ano somam-se aos já 7,2 bilhões presentes no planeta Terra.
Segundo a OIT (2015), em média 40 milhões de pessoas também são
incorporados no mercado de trabalho global todo ano. Em outras palavras, o
mundo da economia e o real continuarão crescendo, as pessoas continuarão
precisando do trabalho para sobreviver, mas, sob o panorama macro e global,
não há perspectiva do crescimento da oferta de trabalho. Não alcançaremos a
meta de criação de emprego proposta pela OIT, de 42 milhões de empregos
criados por ano, e provavelmente caminharemos para tempos mais difíceis na
esfera do trabalho e, consequentemente, na vida cotidiana de cada cidadão no
mundo.
A denominada quarta Revolução Industrial deve contribuir com o agravamento
da situação do trabalho e aprofundar o processo de precarização da classe
trabalhadora. Os dados da OIT revelam a diminuição da miséria neste início de
século XXI e apontam também para a redução da classe trabalhadora
assalariada, sob a ampliação do trabalho precariado. Ocorre um processo de
inserção latente e estagnada das populações no mercado de trabalho,
competindo e substituindo setores tradicionais e profissionais, mas sob
precárias e desumanas condições de trabalho. Este é um constante processo
de precarização das relações de trabalho, intrínseco ao capitalismo, mas que
aparenta, dadas as resistências que urgem, ter limite. Se o sucesso do período
fordista se deu, entre alguns fatores, mas, principalmente, pela sapiência em
saber conceder para convencer, como será o controle subjetivo em um
capitalismo “assiduamente” desigual como este que se perfila?
2.1.1 Divisão Internacional do Trabalho e capitalismo tardo e periférico
A partir da primeira Revolução Industrial e Tecnológica (1780-1820), verificouse que a Inglaterra se tornou o país portador da industrialização originária,
permitindo que se transformasse na grande oficina do mundo ao longo do
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século XIX. As combinações de poder militar com as formas superiores de
produção industrial possibilitaram à Inglaterra assumir uma posição de
hegemonia na economia mundial. A libra passou a sustentar o padrão
monetário internacional, assim como foi utilizada de lastro a trocas comerciais e
à condição de reserva de valor. Dessa forma, a Inglaterra assumiu
isoladamente a condição de centro do capitalismo mundial. As demais nações,
na posição de periferia, procuravam compensar a grande importação de
produtos manufaturados pela exportação de produtos primários, basicamente
alimentos e matéria-prima. Contudo, a Inglaterra tornou-se uma nação
dependente de importação de bens primários. Em 1900, registrou apenas 9%
de sua força de trabalho no setor primário, enquanto os EUA registraram 37%,
a Alemanha 34%, a França 43%, a Itália 59%, a Espanha 67%, o Japão 69%, o
México 71%, a Índia 72%, o Brasil 73%, a Rússia 77% e a China 81%
(POCHMANN, 2004).
O padrão de industrialização do modelo inglês não exigia altos investimentos e
também não possuía uma grande escala de produção. A própria tecnologia da
época não era tão complexa (máquina a vapor, tear e ferrovia), e alguns países
puderam internalizar o modelo de produção decorrente da primeira Revolução
Industrial e Tecnológica, integrando o centro capitalista mundial no século XIX.
Na primeira metade do século XIX, a Alemanha e os EUA internalizaram o
modelo inglês de produção e consumo, enquanto países como Japão e Rússia
também obtiveram êxito na cópia do padrão inglês após 1870. No entanto,
essa passagem esteve em curso numa segunda Revolução Industrial e
Tecnológica, com graus de exigências de internalização bem maiores.
A maior escala de produção imposta pelo processo industrial de novos bens
(energia elétrica, automóvel, química e aço, entre outros) requeria, por
consequência, grandes aportes de investimento e elevada escala de produção,
somente realizados por meio de um significativo movimento de centralização e
de concentração do capital, bem como da intervenção do Estado e de bancos
de investimentos. O surgimento de grandes empresas, por intermédio da fusão,
de cartéis e da união dos capitais industrial e bancário (financeiro), viabilizou,
para poucos empresários, a possibilidade de produção e difusão de uma nova
onda de inovação tecnológica.
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A periferia era dependente da monocultura agrícola de exportação. Em 1900, o
Brasil tinha quase 80% de sua pauta de exportação dependente das culturas
de café (61%) e da borracha (18%), assim como o Egito possuía 87% das
exportações associadas ao algodão Ghana, com 77% dependente do cacau e
ouro, Romênia com 76% de cereais, Indonésia com 60% de tabaco e açúcar, e
Argentina com mais de 2/3 de produtos primários. A dicotomia entre os
produtos manufaturados do centro e os produtos primários da periferia
demarcou a primeira Divisão Internacional do Trabalho. Enquanto o setor
agrícola era um grande empregador nos países periféricos, o setor urbano,
especialmente a indústria, destacou-se no emprego da maior parte da mão de
obra nas economias centrais (POCHMANN, 2004).
A partir do início do século XX, a Inglaterra passou a registrar sinais de
fragilidade na sua condição de potência hegemônica, agravados por duas
guerras mundiais e, principalmente, pela Depressão de 1929, que terminou
abrindo caminho para a constituição de uma segunda Divisão Internacional do
Trabalho e para a consolidação da hegemonia, nos países centrais, do modelo
de acumulação e regulação fordista, a ser caraterizado ao longo desta seção.
Na realidade, somente no segundo pós-guerra, com a formação do quadro da
Guerra Fria e a polarização das relações internacionais entre EUA e URSS, é
que ocorre não apenas a reconstrução da Europa e do Japão, mas a
reformulação do próprio centro capitalista mundial, com a geração de um bloco
de países semiperiféricos, engajados tanto na estratégia antissistêmica
(economia centralmente planejada) quanto na estratégia pró-sistêmica
(economia de mercado emergente). Apesar de certa coexistência pacífica entre
os dois conjuntos de países (capitalistas e socialistas), as relações
internacionais caracterizaram-se entre 1947 e 1989 por significativas tensões.
A partir da década de 1970, o processo de reestruturação empresarial,
acompanhado de uma nova Revolução Tecnológica, configurava as bases de
uma terceira Divisão Internacional do Trabalho. Formam-se, nos países
centrais, oligopólios mundiais responsáveis pela dominação dos principais
mercados. Uma nova alternativa de um multicolonialismo renovado, como
forma de construção de vantagem competitiva por parte das grandes
empresas. As chamadas empresas multinacionais transformaram-se em
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corporações transnacionais, ainda maiores e mais poderosas, com capacidade
de considerar o mundo inteiro como espaço relevante para as suas decisões
de investimento e produção, provocando, por consequência, a reorganização
do processo produtivo em grandes extensões territoriais, sobrepondo, inclusive,
jurisdições nacionais (POCHMANN, 2004).
O período pós-guerra marca o deslocamento do eixo de influência econômica,
política e social mundial da Europa para os EUA. No entanto, antes mesmo da I
Guerra Mundial, os EUA encantavam os europeus e o mundo com sua
democracia e capacidade técnico-científica de produção – conjugando a
racionalidade científica e a produção e a reprodução das condições materiais
de existência sociais. Não por menos, autores como Frederick Taylor (18561915) e Henry Ford (1863-1947) eram valorizados na Europa. A França, por
exemplo, desenvolveu o plano de modernização chamado de French Planning
Council, logo ao término da II Guerra Mundial, com base nos conceitos
americanos. O objetivo era a racionalização da gestão e da produção para a
produção em massa fomentada por industriais de capital massivo, como já
ocorria nos EUA.
O sistema produtivo se tornou fragmentado em diferentes unidades produtivas
espalhadas pelo mundo e controladas pelo corpo diretivo que dirige e
estabelece as suas possibilidades de funcionamento. As transnacionais
ilustram bem essa realidade (CAVEDON; LENGLER, 2005). As economias
periféricas, dado o caráter predominante da indústria da transformação,
especializaram-se em produtos de pouco valor agregado, baixa tecnologia,
mão de obra barata e de baixa qualificação, além do uso intensivo de matériaprima e energia, em grande parte sustentada em atividades insalubres e
poluidoras.
O conjunto dos países periféricos, dependentes da relação tradicional de
produtores e exportadores de bens primários e importadores de produtos
manufaturados, observou um subconjunto de nações que conseguiram
alcançar

o

estágio

de

produtores

e

até

exportadores

de

produtos

manufaturados. O surgimento desse bloco de países semiperiféricos se deu a
partir da combinação de um forte esforço das elites internas, com a

108

oportunidade de ter o espaço geográfico nacional transformado pela
concorrência das grandes empresas transnacionais, especialmente durante a
Guerra Fria. A globalização possibilitou a proliferação dos capitalistas
internacionais em busca de baixo custo de mão de obra na periferia.
O processo de industrialização que acompanhou o segundo pós-guerra em
países como Portugal, Grécia, Coreia do Sul, Hong Kong, Brasil, México, entre
outros, caracterizou-se pela superação do taylorismo primitivo em relação ao
fordismo periférico. Essa noção designa um processo de mecanização da
produção associado à acumulação intensiva de capitais e ao crescimento dos
mercados de bens de consumo duráveis que, no caso brasileiro, iniciou-se nos
anos 1950, estendendo-se até por volta do início dos anos 1990 com os
avanços

dos

ideais

neoliberais

e

a

predominância

do

modelo

de

desenvolvimento pós-fordista de caráter periférico. No Brasil, um mesmo
modelo de desenvolvimento, o fordismo periférico, por exemplo, comportou
diferentes modos de regulação, o populista (1943-1964) e o autoritário (19641986), além de supor distintos momentos do regime despótico de acumulação:
a superação do taylorismo primitivo (meados dos anos 1940), seguida pelo
auge (período do “milagre” econômico brasileiro, de 1968 até 1974), pela crise
(a chamada “década perdida”, de 1978 até 1989) e pela substituição do
fordismo periférico por um novo regime de acumulação pós-fordista e
financeirizado (de 1994 até os dias atuais) (BRAGA, 2014).
O que caracterizou, no caso brasileiro, a indústria automobilística não foi o
trabalho qualificado, ele existiu e existe, mas não é a maioria. O que explica o
operariado paulista no período fordista é a franja, a periferia, o precariado. O
peão – migrantes da roça, do Nordeste e do interior de Minas Gerais –
caracteriza a força de trabalho do período fordista de desenvolvimento. A
legislação trabalhista garantiu o direito apenas dos trabalhadores urbanos e
não rurais, e criou o conhecido fluxo migratório rumo às grandes cidades do
Sudeste. O peão chega para a indústria automobilística e, devido às condições
degradantes de trabalho, ele entrava, ficava alguns anos e era demitido. Isso
era e, ainda é, muito bem controlado pelas empresas. Trata-se de um modelo
de gestão amplamente documentado pela sociologia do trabalho no Brasil que
documenta por que o peão entra e sai tão rápido do seu trabalho, por que ele
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não possui qualificações especiais, ou melhor, não se exige isso dele (BRAGA,
2014).
Nesse contexto, a formação da periferia representou uma das principais
mediações históricas entre os países capitalistas avançados e os países
capitalistas subdesenvolvidos desde as relações coloniais dos séculos XVI,
XVII e XVIII. O caráter periférico desse sistema advém do fato de que os
países centrais são responsáveis pelos setores como engenharia, pelas
exportações e configurações dos bens de capitais, enquanto os países
periféricos exportam produtos de bens duráveis. Além do mais, a dinâmica
econômica estaria concentrada na elevação do poder aquisitivo da classe
média local às custas do declínio na capacidade de consumo dos
trabalhadores, inflação, elevação da produtividade, degradação salarial e alta
rotatividade (BRAGA, 2012).
A divisão internacional do trabalho trata-se de considerar a existência
de um sistema social articulado de relações de produção capitalistas,
semicapitalistas e pré-capitalistas, dominadas pelo mercado mundial.
Este estrutura-se por meio de combinação de economias e nações
“capitalisticamente”
desenvolvidas
e
“capitalisticamente”
subdesenvolvidas em um sistema multilateral autocondicionante que
determina, em grande parte, as mudanças nas relações sociais e de
trabalho (BRAGA, 2012, p. 32).

O caráter periférico desse sistema advém do fato de que os países centrais são
responsáveis

pelos

setores

como

engenharia,

pelas

exportações

e

configurações dos bens de capitais, enquanto os países periféricos exportam
produtos de bens duráveis. Além do mais, a dinâmica econômica estaria
concentrada na elevação do poder aquisitivo da classe média local às custas
do declínio na capacidade de consumo dos trabalhadores, inflação, elevação
da produtividade, degradação salarial e rotatividade. Supõe-se que o trabalho
qualificado ficasse nos países de centro, as atividades de montagem e de
produção, de trabalho semiqualificado e desqualificado nos países periféricos,
e o aprofundamento desse modelo foi desqualificando aqueles que estavam
sendo qualificados. Essa é a famosa tripartição fordista que se consolida com o
capitalismo periférico a partir de 1950/60 (BRAGA, 2012). O fordismo brasileiro
se apoiou na ampliação das margens precarizadas da classe trabalhadora. O
fordismo periférico, em grande parte, não exigiu, ou não supunha, nenhum tipo
de trabalho especial – qualificado.

110

A partir dos anos 1980 e 1990, há uma reformulação dos processos globais de
acumulação, coordenada pelas grandes corporações transnacionais, que em
busca de maiores vantagens competitivas transplantam parte das suas cadeias
produtivas para a periferia do mundo através de redes de subcontratação
vinculadas a corporações transnacionais. A nova Divisão Internacional do
Trabalho polarizou a produção de manufaturas nos países semiperiféricos e a
geração de bens de informação e comunicação e de serviços de apoio à
produção no centro do capitalismo mundial.
O processo de “periferização” da indústria de transformação, ocorrido desde a
década de 1950, possibilitou a abertura de oportunidades adicionais de
demanda de mão de obra qualificada justamente nos países de menor renda.
Os países centrais passaram a concentrar quase 72% do total dos postos de
trabalho qualificados. A cada 10 ocupações não qualificadas no mundo, 8 eram
de responsabilidade dos países de menor renda, enquanto a cada 10 postos de
trabalho qualificados, apenas 3 pertenciam aos países periféricos. No centro
capitalista, a diferença entre a renda dos mais ricos em relação à dos 20%
mais pobres era menos de 4 vezes nos anos 1990, enquanto nos países
periféricos foi de 6 e 7 vezes nas economias semiperiféricas (POCHMANN,
2004).

O Brasil incorpora, de forma tardia e singular, a agenda pós-fordista da
flexibilização das relações de trabalho. Tardia em relação aos países centrais,
pois ela aparece com intensidade nos anos 1990, no contexto de uma crise
econômica, abertura comercial e financeira com valorização cambial,
redefinição do papel do Estado, reestruturação produtiva e opção política pelo
neoliberalismo.

Singular,

pois as especificidades nacionais do

nosso

capitalismo tardio mostram que o Brasil sempre teve um mercado de trabalho
flexível, especialmente depois da ditadura militar, permitindo ao empregador
ajustar o volume e o preço da força de trabalho às diferentes conjunturas
econômicas. Portanto, diferentemente dos países centrais, aqui a regulação
social do trabalho não alcançou o mesmo grau de proteção (KREIN, 2007).
Esse processo de reestruturação produtiva do capital exigiu do país uma
redefinição no tocante à Divisão Internacional do Trabalho, bem como a sua
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reinserção no sistema produtivo global do capital, em uma fase em que o
capital financeiro se expandia, afetando fortemente tanto o conjunto dos países
capitalistas

centrais

como

aqueles

subordinados

e

dependentes

do

imperialismo. Nesse momento, nos anos 1980, o capitalismo brasileiro
começou a vivenciar as primeiras mudanças como consequência da
reestruturação produtiva e de cunho neoliberal para alinhar-se às mudanças
internacionais a partir de 1990.
Nos últimos 20 anos, as cadeias intermediárias, nos países semiperiféricos,
foram sendo destruídas levando-se em conta o processo de declínio na
participação da indústria de transformação, em especial na metalomecânica.
Esse tipo de emprego migrou para locais como a China. Portanto, há uma nova
inserção do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho que privilegia setores
primários exportadores, em particular a mineração, a agroindústria, a
construção civil e pesada, não privilegiando, mais uma vez, o emprego
qualificado.
Na primeira década dos anos 2000, mesmo com os aumentos do salário
mínimo acima da inflação e com a oferta por emprego, seguiu-se um
endurecimento nas condições de consumo da força de trabalho: a taxa de
rotatividade do trabalho do país quase dobrou em 14 anos. De 33% em 1999 e
36% em 2009 para 63,7% em 2013 (DIEESE, 2013). Para aqueles que ganham
entre 0,5 e 1,5 salário mínimo, a taxa de rotatividade chegou a 86% em 2009.
Além disso, entre 1996 e 2010, a taxa de terceirização do trabalho aumentou
em média 13% ao ano. A deterioração das condições de trabalho, verificada
nos anos 2000, tornou-se ainda mais saliente se considerarmos que a maioria
das novas vagas foram preenchidas por jovens, mulheres e não brancos.
Exatamente aqueles grupos historicamente mais suscetíveis às forças do
mercado de trabalho. Ao longo da última década, é possível perceber a
feminização da força de trabalho (as mulheres preencheram 60% das vagas
criadas nos anos 2000), somada à ampliação do contingente assalariado jovem
e não branco. O que explica o tardo e periférico capitalismo brasileiro e a
resistência da classe trabalhadora é a sua fração precariada tanto no modelo
de desenvolvimento fordista como no contemporâneo pós-fordismo. A fração
precariada da classe trabalhadora também explica as pulsões (as resistências
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e as greves) do capitalismo brasileiro, mais do que as frações mais qualificadas
(BRAGA, 2014).
O símbolo da nova im(posição) da Divisão Internacional do Trabalho ao Brasil é
a indústria do call center. Um ramo de atividade novo em que 96% das centrais
de teleatividades brasileiras foram criadas após 1990 e 76% a partir de 1998,
ano da privatização do sistema Telebrás e auge do neoliberalismo no país.
Entre 1998 e 2002, o número de ocupados no setor cresceu a uma taxa anual
de 15%, e dados do Ministério do Trabalho indicam que durante o governo Lula
essa taxa aumentou para 20% ao ano, acumulando uma variação de 182,3%
entre 2003 e 2009. Ao somar as centrais de teleatividades terceirizadas e as
próprias, a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), entidade que
representa as principais companhias de call center, estima que, em 2012, mais
de 1,4 milhão de trabalhadores estariam empregados no setor. Esse
crescimento transformou o setor de call center na principal porta de entrada
para os jovens no mercado formal de trabalho do país, além de criar a segunda
e a terceira maiores empregadoras privadas brasileiras, respectivamente as
companhias Contax (com 78.200 funcionários) e Atento (com 76.400
funcionários) (BRAGA, 2014).
O atual modelo de desenvolvimento implementado a partir dos anos 1990 não
apenas promoveu a inserção da estrutura social brasileira na Divisão
Internacional do Trabalho capitalista, por meio de um modelo apoiado sobre
elevadas taxas de juros, como também redefiniu as bases sociais do
precariado do país. Se até meados dos anos 1990 a dinâmica nacional de
criação de empregos concentrava-se na faixa de 3 a 5 salários mínimos, com a
indústria respondendo por 40% das novas vagas, entre 1994 e 2008, a
dinâmica do emprego deslocou-se para os serviços, e 70% das vagas foram
abertas nesse setor. Assim, aquela massa de 6 milhões de trabalhadores
desempregados, formada entre 1994 e 2002, foi reabsorvida por ocupações
serviçais sub-remuneradas (até 1,5 salário mínimo). Isso fez com que a parcela
dos ocupados nessa faixa salarial alcançasse 60% de todos os postos de
trabalho do país (DEDECCA; ROSANDISKI, 2006).
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A perspectiva da Divisão Internacional do Trabalho corrobora ao explicitar
como os países centrais beneficiam-se dos países semiperiféricos e periféricos
em suas relações comerciais. São relações pautadas sobre forças e
estratégias militares ou comerciais, que dadas as disparidades de poder entre
as partes, tornam-se relações de dependência e dificultam o caminhar
autônomo de cada país rumo ao seu projeto de desenvolvimento. A Divisão
Internacional do Trabalho faz uma macroleitura das relações de poder que
cercam a sociedade contemporânea dos estados-nações e influencia os
destinos das suas pessoas.
Para a perspectiva da Divisão Internacional do Trabalho, o tipo “tardo” de
desenvolvimento do capitalismo, característico das nações periféricas, é,
também, o resultado do conluio das forças externas impostas por outras
nações em estágios mais avançados de desenvolvimento. Portanto, em parte,
os modelos de desenvolvimento tardos ou periféricos pós-fordistas observados
em diferentes nações periféricas representam a sua própria condição de
existência sobre a dependência frente ao modelo estabelecido pelos países
centrais. O modo de reprodução do capitalismo tardo-periférico se desenvolveu
de maneira associada e dependente de investimentos estrangeiros oriundos do
mercado mundial, que, por interesses próprios, bloqueia qualquer concessão
material aos trabalhadores, perpetuando as condições de produção do trabalho
barato, como a própria condição periférica de participação no mercado
internacional determina.
Portanto, a fração precariada da classe trabalhadora explica mais o capitalismo
periférico do que os setores qualificados tradicionais, herdados do final do
taylorismo primitivo. A imensa maioria dos trabalhadores é precarizada nesses
termos. Na periferia, o capitalismo é caracterizado por essas condições
subnormais de emprego e reprodução, e não pela classe trabalhadora
qualificada nem pelo pauperismo e pelo lumpesinato, que não evidenciam o
capitalismo em si, pois eles não fazem parte do coração da produção e
reprodução das relações de produção e trabalho.
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2.1.2 Tecnologia, crise e reestruturação
Em Marx, o que aprendemos é que a crise do capitalismo não é uma crise de
produção – de incapacidade produtiva –, pelo contrário, é uma crise de
superprodução. No entanto, como a própria lógica capitalista de mercado
adverte, produção não significa resultado. Há demasiados produtos que
inferem no seu preço e, portanto, em certo momento, a sua produção para
determinado mercado, sob dada tecnologia e organização do trabalho, não
mais possibilita ao proprietário o retorno desejado aos investimentos dele. Para
tanto, esse proprietário precisará ampliar o seu mercado e/ou reestruturar a
sua forma de produção (tecnologia e trabalho). Na história do capitalismo, já
vimos várias formas de seu desenvolvimento, mas é um pré-requisito que ele
sempre precise crescer. A crise do capitalismo é a crise da acumulação, em
que a reestruturação contínua permite a sua momentânea superação,
propiciando novamente o excedente de capital. Em outras palavras, a crise não
é do modelo fordista de produção, ela está relacionada a determinações mais
profundas, assinaladas como uma crise estrutural do sistema do capital. O
período pós-fordista caracteriza-se por aprofundar os antagonismos do sistema
capitalista e, como não podia ser diferente, o que temos são crises mais
severas

e

mais

constantes,

quase

ininterruptas

(ANTUNES,

2010;

MÉSZÁROS, 2002). Ainda hoje, ou ainda mais hoje em dia, as teorias
marxianas são de muita valia para a compreensão das engrenagens do
sistema capitalista de produção.
A análise marxiana de como os processos de mudança tecnológica e
organizacional levam inevitavelmente a uma tendência de queda da
taxa de lucro possa ser simplista, mas sua visão fundamental de que
tais mudanças têm um papel essencial na desestabilização de tudo e,
por isso, produzem crises de um tipo ou de outro, é sem dúvida
correta (HARVEY, 2011, p. 87).
Ocorre ante os nossos olhos um movimento semelhante. A moderna
sociedade burguesa, com suas relações de produção, de troca e de
propriedade, sociedade que conjurou gigantescos meios de produção
e troca, assemelha-se ao feiticeiro que perdeu o controle dos poderes
infernais que pôs em movimento com suas palavras mágicas. Há
mais de uma década a história da indústria e do comércio é,
simplesmente, a história da revolta das forças produtivas modernas
contra as condições modernas de produção, contra as relações de
propriedade que condicionam a existência da burguesia e seu
domínio. Basta lembrar as crises comerciais que, repetindo-se
periodicamente, ameaçam cada vez mais a sociedade burguesa.
Nessas crises, destrói-se uma grande parte dos produtos existentes e
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das forças produtivas desenvolvidas. Irrompe uma epidemia que, em
épocas precedentes, parecia um absurdo – a epidemia da
superprodução. Repentinamente, a sociedade vê-se de volta a um
estado momentâneo de barbarismo; é como se a fome ou uma guerra
universal de devastação houvesse suprimido todos os meios de
subsistência; o comércio e a indústria parecem aniquilados. E por
quê? Porque há demasiada civilização, demasiados meios de
subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças
produtivas disponíveis já não mais favorecem as condições da
propriedade burguesa; ao contrário, tornaram-se poderosas demais
para essas condições que as entravam; e, quando superam esses
entraves, desorganizam toda a sociedade, ameaçando a existência
da propriedade burguesa. A sociedade burguesa é muito estreita para
conter as suas próprias riquezas. E como a burguesia vence essas
crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade
das forças produtivas; do outro, pela conquista de novos mercados e
pela intensa exploração dos antigos. Portanto, prepara crises mais
extensas e mais destrutivas, diminuindo os meios de evitá-las (MARX,
1848/1999, p. 56).

Quanto maior a capacidade de produção e reprodução do capital, maior a
pobreza. Para se reproduzir, o capital precisa aumentar a sua capacidade de
produção pela conquista de novos mercados e pela intensa exploração dos
antigos através da eliminação do trabalho ou da sua intensificação. Trata-se de
um processo de precarização contínuo, em que a tecnologia age como uma
espada de dois gumes. Ela tanto desestabiliza assim como abre caminho de
desenvolvimento para a absorção do excedente do capital. As ondas de
desenvolvimento tecnológico intensificam e eliminam o trabalho continuamente
em um processo de “destruição criativa”, em alusão a Schumpeter (18831950), nas quais um conjunto de formas dominantes é substituído por outros.
Em suma, a própria competição pelo lucro entre os capitalistas obtém grandes
saltos com os avanços da ciência da tecnologia, principalmente na economia
com a força de trabalho. Os capitalistas em competição utilizam-se das
tecnologias para inovar pelo lucro, em um processo contínuo de destruição
criativa. Nesse processo, a destruição significa a crise e a busca por menores
custos de produção, e a criatividade significa a própria utilização da nova
tecnologia

disponível

que

permite

novas

configurações

da

gestão,

principalmente do trabalho. Portanto, a busca do excedente do capital (lucro)
passa intrinsicamente pelas crises do capital. Sem a crise, o capital não
recompõe a sua margem de lucro, principalmente a margem advinda da maisvalia da produção.
Em algumas ocasiões, os capitalistas, na realidade, iniciam uma
greve, recusando-se a reinvestir, porque os salários mais altos são
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um corte em sua rentabilidade. A esperança é que o desemprego
resultante discipline novamente o trabalho, fazendo-o aceitar uma
taxa de salários menor (HARVEY, 2011, p. 56).

Entende-se reestruturação produtiva como as ondas de desenvolvimento
tecnológico que reestruturam o processo produtivo através da mudança
tecnológica e da consequente (re)organização do trabalho (HARVEY, 1992). O
modelo organizacional taylorista-fordista, que prevaleceu nos três primeiros
quartos do século XX, é caracterizado por ser um modelo rígido. A nova onda
tecnológica dos anos 1970, denominada de terceira Revolução Industrial,
baseou-se na reengenharia sob a propaganda das flexíveis ferramentas e
práticas toyotistas de gestão como um processo abrangente de mudança dos
parâmetros organizacionais. Esse processo implicou na redução de custos e de
níveis organizacionais, e também na economia dos fluxos de trabalho, tendo
como meta o aumento da produtividade e da competitividade. Em outras
palavras, a reestruturação foi necessária para dar continuidade ao processo de
reprodução do capital através da ampliação do excedente de capital.
O paradigma da reestruturação flexível tem compromisso com o mercado, a
competitividade e a lucratividade através de práticas empresariais como
subcontratação, terceirização, estabelecimentos de negócios no exterior,
consultoria, redução do quadro funcional e produção sob encomenda. São
práticas possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico, que possibilitou a
simbiose entre a mundialização (ampliação do mercado) e o avanço da
tecnologia da informação (comunicação), que permitiu novas formas de
contratação como as descritas (CASTELLS, 1999; HELOANI; PIOLLI, 2014;
NOGUEIRA, 2012).
A capacidade de reunir mão de obra para projetos e tarefas específicas em
qualquer lugar, a qualquer momento, e de dispersá-la com a mesma facilidade
criou a possibilidade de formação da empresa virtual como entidade funcional.
O aumento extraordinário de flexibilidade e adaptabilidade, possibilitadas pelas
novas tecnologias, contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade do capital.
Como denunciado por Marx há mais de um século e meio, tal processo
reestruturante ocorre eliminando ou intensificando o trabalho. A produtividade e
a lucratividade foram aumentadas, mas os trabalhadores perderam a proteção
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institucional e ficaram cada vez mais dependentes das condições individuais de
negociação e de um mercado de trabalho em constante mudança
(GONSALES, 2010).
Tais propostas enfatizam a individualização e a vinculação da remuneração
como parte do desempenho do trabalhador através de constantes avaliações
das performances. Criou-se um senso comum sobre as tecnologias gerenciais
em que não cabem contestações. As pessoas passaram a ser, elas próprias,
as únicas responsáveis pelo seu sucesso, em sintonia com o estilo de vida
competitivo e individualista do ambiente nas empresas (AKTOUF, 1994).
A propriedade privada é um dos principais fundamentos do sistema de
produção capitalista. É nesse espaço privado que o proprietário vai organizar
as suas máquinas e locar a força de trabalho daqueles que não possuem
propriedade privada e máquinas próprias. Essa relação entre os que têm o
capital e a máquina – entre a ciência e o capitalista (o capital) – possibilita o
aperfeiçoamento da máquina – tecnologia – em constante evolução em nome
da produtividade, dos resultados e do lucro.
Nesse sentido, a ciência, em boa parte, está a serviço da ordem hegemônica,
pois desta sobrevive. O trabalho e a ciência perdem, portanto, a capacidade de
humanizar a natureza, transformando-a em problema, e não na solução como
foi em outrora. A tecnologia, nesse cenário, é destinada a poucos: aos
proprietários (empresários) que se esfolam por ela e aos seus futuros
consumidores. A ciência, sob a ordem do sistema capitalista, não está a
serviço do coletivo, mas de uma minoria detentora de capitais.
As inovações tecnológicas e financeiras [...] têm desempenhado um
papel que coloca todos nós em risco sob uma lei de especialistas que
não têm nada a ver com a preservação do interesse público, mas
tudo a ver com o uso do poder de monopólio dessa experiência para
ganhar bônus enormes para os especuladores entusiastas, que
aspiram a ser bilionários no prazo de dez anos e, assim, garantir a
adesão imediata à classe dominante capitalista (HARVEY, 2011, p.
86).

A tecnologia, no sistema capitalista contemporâneo, é a cartola sobre a qual o
mágico perdeu o controle. As transformações nas organizações, em virtude das
mudanças tecnológicas, principalmente nas áreas da produção e da gestão,
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proporcionam um ambiente de instabilidade contínua e constantes desafios. O
administrador, na empresa privada contemporânea, torna-se um contínuo
reestruturador (NOGUEIRA, 2012), dada a intensa relação que se estabeleceu
entre a ciência e o capital. Os próprios pesquisadores e as inovações
tecnológicas estão inseridos no processo, e nas transformações, do regime de
acumulação capitalista.
A ciência poderia ser mais bem utilizada. No entanto, não parece que ela
caminha de forma independente nem aparenta almejar as suas maiores
virtudes. Pelo menos é o que a sua pequena história nos conta. Os positivistas
não compreendem que a ciência natural como eles a concebem é apenas um
meio auxiliar da produção, um elemento entre muitos no processo social. O seu
efeito na sociedade é tão negativo ou positivo conforme a sua função assumida
na tendência geral do processo econômico (HORKHEIMER, 2015).
A burocracia flexível é a metamorfose da burocracia tradicional fomentada
pelas novas tecnologias utilizadas pelas empresas pós-fordistas, em que, ao
contrário daqueles que subestimaram o seu poder, o que vemos é a ampliação
dos seus principais conceitos transfigurados nas novas tecnologias da
contemporaneidade. A burocracia como ferramenta legitimadora da ordem e,
portanto, vista sob a ótica do poder nas organizações renova a sua capacidade
de controle e dominação sobre a classe trabalhadora.
A organização é burocracia, e na medida em que as teorias administrativas são
transitórias (ideológicas), elas refletem interesses econômico-sociais também
transitórios. A empresa não é só o local físico onde o trabalho excedente
cresce às expensas do necessário, é o palco da oposição de classes. É
também o cenário da inculcação ideológica. Nesse sentido, empresa é também
aparelho ideológico (FARIA; MENEGHETTI, 2011; PAES-DE-PAULA, 2008).
A administração, na condição de organização formal burocrática, realiza-se
plenamente no Estado, antecedendo séculos ao seu surgimento na área da
empresa privada. Contudo, isso não impede a transitividade do espírito
corporativo

da

burocracia

empresarial

privada

à

pública

do

Estado

(TRAGTENBERG, 2006), “na medida em que ela nasce da legitimidade das

119

esferas particulares e transforma-se internamente, ao mesmo tempo, em
espírito do Estado, pois encontra nele o meio para atingir seus ‘fins’
particulares” (HEGEL, 1940, p. 226 apud TRAGTENBERG, 2006, p. 110). “O
Estado, como representante e legitimador da burocracia, tem papel central na
consolidação de uma sociedade organizada em função de crescente processo
da ação racional-legal, que legitima os interesses do capital” (FARIA;
MENEGHETTI, 2011, p. 9). Para Tragtenberg (2006), tal inspiração positivista
levou as teorias a se caracterizarem pela negação, ou manipulação dos
conflitos, e pela utilização de mecanismos diretos ou indiretos de controle
social, que garantem a produtividade e promovem um ordenamento harmônico
das relações no mundo do trabalho.
A burocracia opera entre o interesse, entre o particular e o geral, propõe-se
racional e, portanto, impessoal. Constitui-se em um instrumento de poder e de
dominação, já que ninguém pode ser superior à estrutura burocrática (FARIA;
MENEGHETTI, 2011). A unidade de poder da burocracia é a organização,
representada principalmente pela empresa capitalista. A integração dessa
unidade é feita pelo Estado, que desempenha papel fundamental para manter a
concentração de poder. Assim, a empresa burocrática pressupõe o Estado
burocrático responsável por manter a ordem e o controle social (MOTTA,
1981).
O Estado aparece dessa forma como uma organização burocrática
fundamental, consolidando uma elite política normalmente associada
à classe dominante e criando, além disso, um corpo de funcionários
hierarquicamente organizados para se ocuparem da administração.
Procura-se manter, com essa organização, a ordem interna, além de
proteger o Estado constituído das ameaças externas. Essa
organização estatal burocrática utiliza-se do seu poder disciplinador,
de políticas que promovam consenso social e, também, o monopólio
da violência, visando manter a própria burocracia (FARIA;
MENEGHETTI, 2011, p. 11).

A burocracia, através do processo de racionalização, materializa a hegemonia
de uma classe ou frações de classes sobre as demais; a burocracia é sectária
e se opõe à autonomia individual e coletiva. Sob a hegemonia da burguesia, a
burocracia parece ser bem recebida, principalmente devido à sua proposta de
“impessoalidade” que “legitima”, neste momento histórico, a burguesia como
classe dominante através da racionalização de sistema de representações,
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normas e valores que ocultam a sua particularidade (FARIA; MENEGHETTI,
2011).
Há uma burocracia quando se tem um grupo que, a pretexto de
representar os interesses coletivos, monopoliza os poderes
econômico e político, ou é agente dos detentores do poder
econômico, para validar seus interesses privados, afastando a massa
e/ou os trabalhadores do processo decisório (PAES-DE-PAULA,
2008, p. 958).

No fordismo, a burocracia empresarial adotou os fundamentos centralizadores
e rígidos da escola clássica e o discurso integrador da escola das relações
humanas. No pós-fordismo, no lugar das organizações burocráticas, emergiu o
ideal da organização pós-moderna flexível (como já mencionado), em que o
conhecimento

pretende

redesenhar

a

hierarquia

caracterizada

pela

descentralização, pela estrutura em rede, pela liderança participativa e pela
meritocracia da expertise, baseadas no comprometimento e na colaboração
dos seus agora denominados “colaboradores”, e não mais empregados,
funcionários ou trabalhadores. O trabalhador passou a confundir o interesse da
firma com o seu, o que permitiu que sua força de trabalho sofresse maior
exploração.
A burocracia flexível continua se baseando nas relações associativas
racionais, que Weber considera a base da dominação burocrática,
mas uma vez que a rigidez não é mais o melhor caminho para
responder às contingências e obter a obediência dos funcionários,
várias transformações organizacionais burocráticas estão em curso
(PAES-DE-PAULA, 2002, p. 140).

Nesse contexto, a burocracia adaptou-se aos novos tempos, tornando-se mais
flexível e adotando a tecnologia para aperfeiçoar e atualizar os seus
instrumentos de controle, configurando-se em um aparelho ideológico
extremamente sofisticado de dominação na sociedade, dando originem à
“burocracia flexível” (MOTTA, 2001).
A propagação da falácia da “desburocratização”, que tanto encantou
burocratas de todos os níveis e escalões, seja na área pública, seja
na área privada, ao concentrar-se no formalismo e impessoalidade,
características do tipo ideal de Max Weber, desviou a atenção para o
que há de mais precioso no seu pensamento em termos de sociologia
da dominação, isto é, a burocracia como dominação. Trata-se de uma
nova operação ideológica que busca a maximização da “harmonia
administrativa” (MOTTA, 2001, p. 66).
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A “burocracia flexível”, ao mesmo tempo que pressupõe liberdade de ação,
amplia a sua capacidade de fiscalização e controle entre empresas e pessoas
e entre empresas e contratados. Em algumas atividades, como produção e
vendas, os softwares permitem mensurar em tempo real a produção de cada
indivíduo, seja funcionário ou terceirizado. O e-mail ou o IP (Protocolo de
Internet) registram com eficácia todas as ações e os movimentos dos
funcionários, os smartphones e laptops ampliam a jornada e o controle para
além das paredes da organização (PAES-DE-PAULA, 2002).
Os amantes da burocracia flexível e da possível harmonia total no capitalismo,
como Alvin Toffler (2001) e John Naisbitt (1982), acreditavam que o “novo
capitalismo” estava por retirar as pessoas de dentro das fábricas fordistas. A
produção enxuta, baseada nas redes de subcontratações, opõe-se ao fordismo
principalmente porque estava por retirar as pessoas de dentro das grandes
fábricas, agora controladoras para uma rede de fornecedores de micro e
pequeno porte. Uma forma mais democrática de sistema produtivo, em que as
pequenas empresas seriam mais flexíveis do que as grandes, o que as
possibilitaria

ajustar-se

melhor

ao

atual

modelo

de

produção

e,

consequentemente, galgar melhores resultados de controle e dominação.
No entanto, como a história nos conta, a burocracia passou a ter outros
contornos “racionalizantes”, ampliando a sua capacidade de controle, ao longo
do século XX. Mesmo fora das fábricas, o controle dos dirigentes perante os
dirigidos ampliou-se. Da oficina para a fábrica, para a empresa multidivisional
e, por fim, para a empresa multinacional, todas as formas de organização
seguiram a mesma lógica e ampliaram a sua capacidade associativa racional.
Mesmo aparentemente heterogêneas, as organizações produtivas, sob a égide
do capitalismo no século XX, viveram a lógica do capital e passaram por uma
sucessão histórica de evolução burocrática ou de evolução do controle. Em
todas as etapas evolutivas, as organizações separaram os dirigidos dos
dirigentes e em todas elas o autoritarismo também esteve presente através de
um sólido sistema de autoridade e controle legitimado pela burocracia, seja ela
sob o autoritarismo despótico das empresas do começo do século ou sob a
“servidão voluntária” proposta pelas empresas modernas. A história da
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evolução da empresa é, também, a história dos mecanismos de autoridade e
controle.
A burocracia evoluiu do formalismo, das normas escritas, das estruturas
hierárquicas e dos excessos da divisão horizontal e vertical do trabalho para
uma burocracia flexível realinhada à tecnologia da informação formatada pela
lógica dos sistemas e das redes, um “produto” do pós-fordismo, em que,
mesmo flexível, ampliou a sua capacidade associativa racional ao usufruir da
tecnologia para aperfeiçoar a sua proposta como tipo de controle social. A
flexibilidade diminui o custo de reprodução ampliada do capital e aumenta a
acumulação da mais-valia relativa, pois favorece a centralização das decisões
em um ambiente flexível e torna-se fundamental para aumentar a taxa média
de lucro, à medida que reduz as despesas gerais e o custo da produção,
fundamental ao processo de reposição das margens de lucro das empresas, da
crise de acumulação ao excedente de capital (PAES-DE-PAULA, 2008).
2.2 O precariado: a fração hegemônica do capitalismo pós-fordista
A flexibilização e a sua expressão multifacetada no mundo do trabalho
sintetizam o que parte dos autores da sociologia tem definido, desde os anos
1980, como precarização do trabalho. Compreendida como processo
contraditório, a precarização desperta tanto resistências por parte dos
trabalhadores quanto, tendencialmente, apresenta-se como processo contínuo
cujos mecanismos de imposição entrelaçam-se com as necessidades
permanentes de valorização de capital e autorreprodução do sistema
(ANTUNES; PRAUN, 2015).
A denominada flexibilização dos processos de trabalho consiste na
redução dos níveis hierárquicos, no trabalho em equipe, na
adaptabilidade do trabalhador e na eliminação da demarcação de
tarefas. A flexibilidade decorre das constantes inovações dos
produtos e dos padrões de consumo, cuja fluidez conjuga-se com as
exigências de uma mão de obra polivalente, qualificada, bem
formada, operando em equipes. Essa organização do trabalho flexível
prevê a implantação de processos de terceirização, de
subcontratação por parte das grandes indústrias, que incentivam a
formação de pequenos negócios (estruturas antigas de produção,
familiares e artesanais) e de descentralização da produção. A
precarização do trabalho, decorrente desse processo, constitui uma
das faces mais perversas desse arranjo social (HELOANI; PIOLLI,
2014, p. 120-121).
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Nos países centrais, a crescente precarização das condições de trabalho – o
desmanche salarial fordista – e o aumento do desemprego têm chamado a
atenção de muitos autores como Robert Castel (1998), Guy Standing (2009,
2014), Elísio Estanque e Hermes Augusto Costa (2014) à eminência da classe
dos precariados. Para estes autores, a precariedade corresponde a uma
condição exterior à relação salarial. Se não fosse pelo neoliberalismo e pela
crise econômica mundial, a institucionalização dos direitos da cidadania por
meio da relação salarial não teria possibilitado o surgimento do precariado
(BRAGA, 2012). Standing (2009, 2014) classifica o precariado como uma
“classe em construção”, em que o emprego é apenas instrumental, e dele não
se deve esperar a prosperidade. Standing (2009, 2014) vai mais longe e aponta
a “nova classe” – dos precariados – como uma “nova classe perigosa”. Castel
(1998) denomina o precariado de “supranumerários inempregáveis”, resultado
da “desconversão social, desfiliação e dissociação” de um passado recente de
conquistas sociais – “um conjunto de práticas que visou atenuar o déficit que
caracterizava o estado material, porém mais ainda moral, das classes inferiores
da sociedade” (CASTEL, 1998, p. 314).
Estamos, sem dúvida, diante de uma bifurcação: aceitar uma
sociedade inteiramente submetida às exigências da economia ou
construir uma figura do Estado social à altura dos novos desafios. A
aceitação da primeira parte da alternativa não pode ser excluída. Mas
poderia custar o desmoronamento da sociedade salarial, isto é, desta
montagem inédita de trabalho e de proteções que teve tanta
dificuldade para se impor (CASTEL, 2005, p. 35).

O autor Jeff Faux (2006, 2009) alerta para o fim da classe média no EUA a
partir do predomínio dos ideais neoliberais nos anos 1970.
Após 1973, o salário real do trabalhador americano começou a perder
valor constante por mais de três décadas. Enquanto os salários foram
reajustados em 75% entre 1947-1973, entre 1979-2005, o salário
médio do trabalhador americano foi reajustado em apenas 4%
(FAUX, 2009, p. 47).

Faux (2009) relaciona o fenômeno da desfiliação aos sindicatos nos EUA e à
consequente crise da burguesia assalariada (classe média) deste país. Quanto
mais os sindicatos perderam filiados, mais as empresas deixam de dar
reajustes reais a esses trabalhadores.
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Para Ruy Braga (2012), o precariado é o sinônimo do proletariado precarizado,
incorporado à fração da classe trabalhadora desqualificada ou semiqualificada
e submetida a altas taxas de rotatividade, e não uma classe em formação. A
precarização do trabalho é fruto da sua mercantilização, do caráter capitalista
da divisão do trabalho e da anarquia da reprodução do capital. A precariedade
é constitutiva da relação salarial. A acumulação perpétua a uma taxa composta
depende da disponibilidade permanente de reservas suficientes de acesso à
força de trabalho (HARVEY, 2011). O exército industrial de reserva descrito por
Marx é condição necessária para a reprodução e para a expansão do capital. O
precariado é a própria condição de existência do assalariado tanto na Europa
ocidental quanto nos EUA. Principalmente nos países centrais, o próprio
compromisso fordista mostrou-se bastante eficiente em proteger uma fração
profissional, branca, masculina, adulta, nacional e sindicalizada da classe
trabalhadora, à custa da reprodução da fração proletária não qualificada,
feminina, negra, jovem e migrante (BRAGA, 2012).
A flexibilização e sua expressão multifacetada no mundo do trabalho
sintetizam o que parte dos autores da sociologia tem definido, desde
os anos 1980, como precarização do trabalho. Compreendida como
processo contraditório, a precarização desperta tanto resistências por
parte dos trabalhadores como, tendencialmente, apresenta-se como
processo contínuo, cujos mecanismos de imposição entrelaçam‑se
com as necessidades permanentes de valorização de capital e
autorreprodução do sistema. Nesse sentido, a precarização é, por um
lado, um fenômeno intrínseco à sociabilidade construída sob o signo
do capital; por outro, uma forma particular assumida pelo processo de
exploração do trabalho sob o capitalismo em sua etapa de crise
estrutural, podendo, portanto, ser mais ou menos intensa, uma vez
que não é uma forma estática. Nas épocas de crise — ainda mais
quando esta tem um claro acento estrutural — o que se assiste é a
sua intensificação, o que vimos denominando como a persistente
tendência à precarização estrutural do trabalho em escala global, da
qual o trabalho imigrante é sua expressão mais visível e brutal
(ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 413).

Identificamos a classe trabalhadora com a classe dos homens e das mulheres
que vivem da venda da sua força de trabalho direta ou indiretamente – a classe
que vive do trabalho (ANTUNES, 1995, 1999, 2004; FARIA, 2009). O
precariado é um grupo de trabalhadores que vive do trabalho formal e informal,
desqualificados

ou

semiqualificados,

sub-remunerados,

inseridos

em

ocupações degradantes, exaustivas e submetidos a altas taxas de rotatividade
do trabalho.
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Identificamos o precariado com a fração mais mal paga e explorada
do proletariado urbano e dos trabalhadores agrícolas. O
diferenciamos dos setores profissionais, aquele grupo mais
qualificado, mais bem remunerado e, por isso mesmo,
tendencialmente mais estáveis, da classe trabalhadora (BRAGA,
2012, p. 17).

O precariado é composto pelas populações flutuante, latente e estagnada.
Chamamos esse setor da classe trabalhadora de “precariado”, aqueles que
estão na linha de frente das ocupações periféricas do mercado de trabalho.
Uma fração enorme da classe trabalhadora espremida entre o aumento da
exploração econômica e a exclusão social, uma fração da classe trabalhadora,
pois continuam trabalhando, diferentemente das populações pauperizadas e do
lumpemproletariado. Pensar o precariado é fundamental para entendermos a
realidade do trabalho no capitalismo.
O tema sobre o precariado voltou à pauta junto com o debate sobre o fim da
classe trabalhadora transfigurada em burguesia assalaria no período fordista –
a classe dos direitos adquiridos. Ao longo dos “trinta anos gloriosos” do
capitalismo (1945-1973), o crescimento do assalariado, isto é, da classe
trabalhadora assalariada do “mais salário” (MILNER, 2003), cuja reprodução foi
regulada pelos direitos da cidadania – o compromisso fordista –, levou alguns
autores a apontarem para um horizonte de superação da condição proletária
por meio do planejamento estatal. Para alguns, a transformação do proletariado
em assalariado teria representado o fim da luta de classes e a sua substituição
pelas lutas de classificação (BRAGA, 2012), uma tese eurocêntrica de que a
classe trabalhadora perdeu seu ímpeto revolucionário no período fordista.
Na realidade, as conquistas da classe trabalhadora possibilitaram a uma
grande parcela de trabalhadores, principalmente a fração branca, nacional,
sindicalizada e masculina dos trabalhadores dos países centrais, usufruir dos
benefícios do sistema capitalista. Esses trabalhadores, segundo Elísio
Estanque (2015), adquiriam os hábitos e os costumes da classe média e
somaram-se a ela (ideológica e politicamente). Portanto, para muitos autores,
míopes à realidade fora dos países centrais e, provavelmente, pouco
frequentadores dos subúrbios dos seus próprios países, estaríamos naquele
momento próximos da superação da condição proletária. Habermas, filósofo da
terceira geração da Escola de Frankfurt, negando a perspectiva materialista de
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Marx, teorizou sobre a pacificação da luta de classes devido às políticas
keynesianas, principalmente após 1945, que fomentaram e teriam consolidado
o Estado Social europeu.
Em Adeus ao Trabalho? (2008) e em Os sentidos do Trabalho (1999), Antunes
polemiza o tema com Habermas. Para o autor, a classe trabalhadora não
diminuiu. Em certo sentido, ela aumentou, porque hoje contam-se aos bilhões
os homens e as mulheres que dependem de trabalho para sobreviver.
Nossa tese central é a de que, se a classe trabalhadora não é
idêntica àquela existente em meados do século passado, ela também
não está em vias de desaparição, nem ontologicamente perdeu seu
sentido estruturante (ANTUNES, 2004, p. 336).

A diferença é que o emprego não é mais aquele emprego estável fordista, com
certa

regulação

desregulamentado,

protetora

do

trabalho,

prevalentemente

é

um

desprovido

emprego
de

desregulado,

direitos,

informal,

terceirizado, flexibilizado. Tudo isso faz com que tenhamos uma classe
trabalhadora diferente da anterior. A classe trabalhadora não desapareceu,
apenas metamorfoseou-se sob a nova morfologia do trabalho (LOSURDO,
2015), uma classe operária mais jovem, mais imigrante e em muitas partes do
mundo, uma classe fragmentada, às margens das legislações sociais e
protetoras dos trabalhadores, precariada, terceirizada, do serviço, mas muito
ainda da indústria etc. São trabalhadores das empresas flexíveis e, hoje, a
grande empresa é aquela esparramada pelo mundo, com unidades produtivas
pequenas e médias em diversos países, o que dificultou, até então, a
identidade e a organização das resistências.
Habermas (1992) provavelmente se esqueceu de fazer as seguintes perguntas:
o conceito de luta de classes deve ser analisado sob o olhar nacional ou
global? Como estão as outras nações ou mesmo os trabalhadores precariados
em seu país – a margem precariada dos trabalhadores alemães: os imigrantes,
as mulheres, a fração não branca e não masculina da força de trabalho?
Habermas também poderia ter se perguntado se as “concessões” do
capitalismo fordista eram uma tendência intrínseca do capitalismo ou se foram
o resultado de uma mobilização política e social das classes subalternas, em
última análise, da luta de classes.
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No contexto do capitalismo tardio, a tese habermasiana, presente em
sua Teoria da Ação Comunicativa (1992), acerca da pacificação dos
conflitos de classe, encontra-se sob forte erosão e questionamento.
Não só o welfare state vem desmoronando no relativamente escasso
conjunto de países onde teve efetiva vigência, como também as
desmontagens presenciadas no Estado keynesiano colocaram-no sob
uma forte dimensão privatizante, desintegrando ainda mais a restrita
base empírica de sustentação da tese habermasiana que propugnava
a pacificação das lutas sociais (ANTUNES, 2008, p. 93).

A partir de 1970, a crise do fordismo – o desmantelar das “danosas” políticas
keynesianas – e as crescentes macro e micropolíticas econômicas sob a égide
dos conceitos neoliberais fizeram com que a classe trabalhadora assalariada e
amparada pelos direitos conquistados fosse perdendo tanto a sua condição
diferenciada de assalariamento como também os direitos sociais e laborais
conquistados durante o período fordista. Nesse contexto, a tese eurocêntrica
do fim da luta de classes, ou o fim da sociedade do trabalho, vem perdendo
empiricamente o seu embasamento.
É, pois, um facto inquestionável que o trabalho assalariado se tornou
palco de individualismo negativo e de precariedade e que vem
perdendo consistência, estabilidade e até dignidade. Ao longo da
primeira década do século XXI, as novas formas de trabalho
converteram‑se cada vez mais em rotas de sentido precarizante,
quer em Portugal e na Europa, quer na escala global: recibos verdes
(ou melhor, falsos recibos verdes), contratos a prazo, trabalho
temporário, trabalho a tempo parcial, subcontratação, economia
informal são apenas algumas das modalidades das novas
morfologias do trabalho (ANTUNES, 2013) que, não raras vezes,
desaguam no fenómeno do desemprego (ESTANQUE, 2014, p. 2).

Jean-Claude Milner (2003), entre outros, alertou que a guinada neoliberal
levará ao “fim” (diminuição) da “burguesia assalariada” e, consequentemente,
ao fim do principal fator de produção e reprodução da ordem capitalista. No
fordismo, os títulos de posses da burguesia, segundo Milner (2003), foram
alterados. O que fundamentou a classe burguesa não foi a propriedade, mas os
recursos obtidos através da remuneração. O ideal que todo burguês perseguia
era o da propriedade ou da renda, mas não o trabalho remunerador. A
emergência massiva da burguesia remunerada modificou a definição da própria
burguesia.
Um futuro se perfila: a diminuição drástica – relativa ou absoluta – do
número de burgueses assalariados no mundo. Começando pelo
oriente e se expandindo para o ocidente. Mais uma vez teremos que
reescrever o Manifesto Comunista. Os coveiros do capitalismo serão
os coveiros da burguesia assalariada. O medo é que o próprio
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capitalismo seja o coveiro da burguesia assalariada. Uma doutrina
que é diametralmente contrária à economia política. Sem dúvida,
parece que a ciência econômica conduz ela. Não é um discurso
explícito, mas no conjunto do mundo ocidental reina a inquietude. Os
sistemas universitários fabricam números crescentes de diplomados
que não acendem a burguesia do “mais-salário”, estes têm o direito
de reivindicar pelos “seus direitos” na sociedade capitalista. A
inquietude amplia (MILNER, 2003, p. 86).

No fordismo, o ideal de burguês converteu-se no ideal do assalariado, a
correspondência estreita que Marx havia estabelecido entre proletariado e
salário se rompe. Não se trata do fato de que a burguesia não pode mais se
distinguir do proletariado, mas que a remuneração salarial burguesa é o que
distingue o burguês do proletário assalariado. O salário burguês é distinto do
salário do proletário, ele é essencialmente independente do fundamento
econômico do salário capitalista. A força de trabalho burguesa não se distingue
qualitativamente das outras. Como toda força de trabalho, em prática, cria
valor, mais-valia e tem seu preço. Trata-se de um preço político, amplamente
independente do mercado, porque a sua existência é uma necessidade política,
e não econômica. O salário burguês deve ser, na maioria das vezes,
sensivelmente superior ao salário fundamental, denominado de “mais salário”
(MILNER, 2003).
O “mais salário” não tem nada a ver com a diferença entre trabalho qualificado
e não qualificado, intelectual e não intelectual, com diplomas e sem diplomas
etc. Há uma diferença entre os salários dos burgueses e dos não burgueses,
um diferencial político-ideológico. O salário burguês é arbitrário, mas reflete
exatamente a arbitragem política de uma sociedade e a sua definição de poder.
Serão pagos com “mais salário” aqueles que são considerados com “mais
poder”, e serão pagos segundo os seus status de poder. A diferença entre os
salários de um apresentador de TV e de um professor revela a importância do
“mais salário” e demonstra a arbitrariedade salarial do sistema capitalista. Não
sendo o critério decisivo nem a qualificação, nem a utilidade, tampouco o
mercado, apenas permanece a questão do poder: supõe-se que o
apresentador é mais poderoso do que o professor, portanto, justifica-se o seu
“mais salário” (MILNER, 2003).
Na sociedade burguesa, ocorre que o capitalista aceita pagar ao burguês, no
final do período de trabalho, um salário mais elevado do que preveria o cálculo
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fundamental do custo do trabalho. O “mais salário” não retribui nenhuma
quantia da força de trabalho, ele paga um “não trabalho”. O “mais salário” é
parte da mais-valia que o capitalista utiliza para pagar a diferença do salário
fundamental ao burguês assalariado. Uma marca de fidelidade de classe, uma
marca de pertencimento, uma estratégia de produção de consentimento
(MILNER, 2003).
Portanto, a classe trabalhadora assalariada do “mais salário”, aquela que se
beneficiou das concessões da burguesia à classe trabalhadora, denominada
por Milner (2003) de “burguesia do mais salário” foi determinante para a
manutenção e a expansão da ordem capitalista no período fordista. Para
“resolver” a concentração de renda intrínseca ao capitalismo e a consequente
contínua redução do número de burgueses proprietários, a “burguesia
assalariada do mais salário” representou e sustentou o projeto capitalista
burguês. A burguesia assalariada apresentou à classe trabalhadora a fração
detentora de méritos que legitimou e justificou a ordem capitalista.
Se a burguesia ainda fosse fundamentada na propriedade, estaria
condenada a ser cada vez menos numerosa, nominalmente e
absolutamente. Estaria condenada como a nobreza ou o campesino.
Ao se desligar da propriedade, a burguesia evita um processo que,
segundo seus próprios critérios, a conduziria à catástrofe. Portanto, a
burguesia assalariada é um projeto de consolidação social e política
(MILNER, 2003, p. 78).

Para Milner (2003), se no Manifesto Comunista (1848/1999) de Marx e Engels
“a burguesia produz seus próprios coveiros”, poderíamos dizer que, no período
fordista: a burguesia produziu seus próprios incrementos. No entanto, o pósfordismo pode representar o começo do fim (a diminuição) da burguesia
assalariada do “mais salário” e pode representar também o fim do
compromisso burguês entre classes e a consequente inquietação social.
Aqueles com “mais salário” lutarão para a manutenção da ordem, e as frações
mais precariadas da classe trabalhadora lutarão pela preservação do que lhes
resta de direitos e por condições mínimas de trabalho, um fenômeno social
característico dos países periféricos.
Um futuro se perfila: a diminuição drástica – relativa ou absoluta – do
número de burgueses assalariados no mundo. Começando pelo
oriente e se expandindo para o ocidente. Mais uma vez, teremos que
reescrever o Manifesto Comunista. Os coveiros do capitalismo serão
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os coveiros da burguesia assalariada. O medo é que o próprio
capitalismo seja o coveiro da burguesia assalariada. Uma doutrina
que é diametralmente contrária à economia política. Sem dúvida,
parece que a ciência econômica conduz ela. Não é um discurso
explícito, mas no conjunto do mundo ocidental reina a inquietude. Os
sistemas universitários fabricam números crescentes de diplomados
que não acendem a burguesia do “mais salário”, estes têm o direito
de reivindicar pelos “seus direitos” na sociedade capitalista. A
inquietude amplia (MILNER, 2003, p. 107).

A conflitualidade social não obedece apenas ao critério marxiano do “lugar nas
relações sociais de produção” (em que a posse da propriedade privada e a
transferência

de

mais‑valia

definem

as

relações

entre

as

classes

fundamentais), mas também a conflitos de status e estilos de vida segundo as
lógicas de usurpação e distinção que persistem no seio da classe média. Este
é um dos pontos de que os legados marxista, weberiano e bourdieano podem
se enriquecer mutuamente (ESTANQUE, 2015).
Como não podia ser diferente, a tese eurocentrista do fim das lutas de classes
também presumia que as resistências classistas – a luta de classes – estavam
com seus dias contados. Afirmava-se que a hegemonia do projeto neoliberal e
as consequentes reestruturações produtivas – globalização, fechamento de
fábricas, terceirizações, automações e a incorporação de uma nova e
abundante oferta de trabalho barato –, estavam enfraquecendo a classe
trabalhadora calcada na produção em massa nos países centrais e criando
insustentáveis barreiras à capacidade de resistir de uma nova classe
trabalhadora ao redor do mundo (LOSURDO, 2015).
Esse argumento ficou conhecido como tese da “corrida ao fundo do poço”, uma
perspectiva que dificilmente consegue arguir sobre as novas resistências que
passaram a eclodir de várias formas em diversas partes do mundo desde o
início do século XXI, como a onda de resistências e greves dos trabalhadores
fabris na China, que, segundo estatísticas de algumas entidades não
governamentais, ultrapassam as dezenas de milhares por ano (FRIEDMAN,
2013), além das crescentes lutas em outras partes da Ásia. Pode-se citar ainda
as greves sem interferência sindical e extremamente militantes nas minas de
platina da África do Sul, as ocupações nas praças públicas feitas por
desempregados e por jovens trabalhadores precarizados que se estendem do
norte da África até os Estados Unidos, os protestos antiausteridade na Europa,
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a crescente onda de resistências e greves no Brasil (como detalhado no
primeiro capítulo).
Esses são apenas alguns dos poucos sinais de que a maré pode estar
mudando. De fato, é provável que estejamos vendo o início da emergência de
uma nova mobilização classista e trabalhadora. A classe trabalhadora não
desapareceu, apenas se metamorfoseou sobre a nova morfologia do trabalho.
Em todos esses enquadramentos, estamos diante de um ciclo de protestos
globais em que acaba por sobressair um “retorno ao materialismo” – a luta de
classes – que nunca desapareceu, mas oscila em sua intensidade
(ESTANQUE; COSTA, 2014; LOSURDO, 2015).
No contexto europeu, é quase uma inevitabilidade associar o protesto coletivo
às políticas de austeridade, que têm produzido impactos desestruturantes
sobre os mercados de trabalho e reforçado assimetrias nas relações laborais,
aumentando a precariedade e a dependência de quem trabalha (e de quem
não consegue um emprego). Mas também no contexto do Norte de África (por
exemplo, no Egito) e da América Latina (designadamente no Brasil) emergiram
autênticos focos de rebelião social, clamando por direitos sociais, liberdade,
transparência nas instituições e mais autenticidade na democracia política e
social. Em todos esses enquadramentos, estamos diante de um ciclo de
protestos globais em que acaba por sobressair um “retorno ao materialismo”.
A nova segmentação e recomposição do trabalho é a principal força propulsora
das novas lutas sociais globais, visto que daí derivam implicações para a
degradação das condições de vida e uma pauperização estrutural crescente
que se insere na própria dinâmica do capitalismo e que lhe serve de alimento
(ANTUNES, 2013; BRAGA, 2012; ESTANQUE; COSTA, 2014).
Ao contrário daqueles autores que defendem a perda da centralidade
da categoria trabalho na sociedade contemporânea, as tendências
em curso, quer em direção a uma maior intelectualização do trabalho
fabril ou no incremento do trabalho qualificado, quer em direção à
desqualificação ou à subproletarização, não permitem concluir pela
perda desta centralidade no universo de uma sociedade produtora de
mercadorias. Ainda que presenciando uma redução quantitativa (com
repercussões qualitativas) no mundo produtivo, o trabalho abstrato
cumpre papel decisivo na criação de valores de troca (ANTUNES,
2008, p 79).
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As principais transformações históricas e conquistas civilizacionais, nos últimos
três séculos, partiram do mundo do trabalho, principalmente no período
fordista, pelos avanços alcançados na economia, nas instituições e na
construção do Estado de direito, que tiveram como principal fundamento e
força transformadora as relações sociais do conflito entre capital e trabalho
(ESTANQUE; COSTA, 2014).
É conhecido o papel histórico do movimento operário e do sindicalismo – bem
como a promessa do “socialismo soviético” e o clima de Guerra Fria – para
viabilizar o “compromisso histórico” (entre trabalho e capital) que abriu caminho
para as políticas sociais na Europa da segunda metade do século XX e que
caracterizou o período fordista. Na verdade, o crescimento dessa categoria nas
sociedades europeias não é, nem nunca foi, resultado direto de uma suposta
“meritocracia”, mas sim das lutas e das negociações persistentes (conduzidas
pelo sindicalismo) desencadeadas pelos novos segmentos qualificados da
classe trabalhadora, que aspiraram a mais direitos, poder de compra, carreiras
e proteção social. Ao que tudo indica, a diferença entre as lutas dos
movimentos sindicais do período fordista em relação ao período pós-fordista é
que, no primeiro caso, como demonstrado anteriormente, as lutas eram
propositivas e galgaram importantes vitórias sobre o capital e a conquista de
importantes direitos sociais e trabalhistas5. As lutas do pós-fordismo são lutas
contra a austeridade proposta pelo neoliberalismo, a perda dos direitos
conquistados, principalmente no período fordista (ESTANQUE, 2014).
2.2.1 Dualização da classe trabalhadora
O

constante

processo

de

precarização

ou

pauperização

da

classe

trabalhadora, entre outras tantas consequências, dualiza a classe trabalhadora.
É uma dualização desproporcional e desigual, em que a fração mais precariada

Bernard Edelman (2016) dialeticamente contesta as conquistas como “estratégias” do capital
na cooptação da classe trabalhadora ao modelo e valores da ordem burguesa: “Ela foi
'legalizada', enquadrada, contida. Tomemos, como exemplo, a empresa. A classe operária teve
de aceitar que a greve se transformasse em direito de greve, ou seja, em uma prática legal que
ela não pode exceder, sob pena de ficar fora da lei; ela teve de aceitar a ideologia política da
empresa; teve de aceitar que suas organizações de classe – os sindicatos – participassem
desse aprisionamento. A classe operária foi legalizada na empresa, no Estado, nos partidos
políticos. Nós a obrigamos a falar uma língua que não é a sua, é a língua do direito"
(EDELMAN, 2016, p. 54).
5
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é ampliada, e as frações mais qualificadas e mais bem remuneradas da classe
trabalhadora diminuem. Trata-se de um processo contínuo de reestruturação
das organizações visando, principalmente, à redução do custo de mão de obra
intensificado no período pós-fordista, em que “ninguém” tem mais o seu
emprego garantido.
O alargamento da fração precarizada da classe trabalhadora, no período pósfordista de desenvolvimento, afeta não só os trabalhadores menos qualificados
e com menores salários, mas também a classe média ou a classe assalariada
do “mais salário”. As constantes reestruturações têm proporcionado um
fenômeno social denominado por Luc Boltanski e Ève Chiapello (2009) de “a
dualização da classe assalariada”, que prefiro denominar nesta tese de a
dualização da classe trabalhadora. Os autores não identificam o hiato subjetivo
entre classes em sua proposta de dualização.
Após tornar precário o emprego e dualizar os grupos assalariados,
depois de reduzir a proteção aos trabalhadores e promover uma
verdadeira regressão social, emancipando-se das amarras impostas
pelo poder sindical, a empresa neoliberal alcança um de seus
objetivos mais importantes: prestar contas apenas aos seus
acionistas. De uma certa maneira, a ambição atual dos
administradores de empresas parece ser a de transformar o trabalho
em uma mercadoria tão fluida e refratária a regulações sociais quanto
o próprio capital financeiro (BRAGA, 2008, p. 4).

A dualização da classe trabalhadora também ocorre no âmbito subjetivo das
relações de trabalho. No pós-fordismo, as relações antagônicas objetivas de
trabalho também refletem, como não podia ser diferente, nas relações de
trabalho subjetivas, e ambas se tornam ainda mais antagônicas. As relações
objetivas e subjetivas são seletivas. Estão direcionadas aos trabalhadores
qualificados e estratégicos para a empresa. As constantes reestruturações,
além de empobrecer a classe trabalhadora, também empobrecem a classe
assalariada do mais salário e, aos poucos, dificultam também, ao meu ver, a
adesão subjetiva à ordem dada. Como já mencionado, o gestor torna-se um
“reestruturador” e nem mesmo pode assegurar a sua posição.
As novas práticas das empresas conjugam seus efeitos para
diversificar ao extremo a condição salarial, inclusive entre o pessoal
empregado num mesmo local, cujos membros podem estar ligados a
um grande número de empregadores e ser geridos segundo regras
diferentes em termos de salários, horários etc. (BOLTANSKI;

CHIAPELLO, 2009, p. 254).
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As situações mais favoráveis como os contratos por prazo indeterminado nas
grandes empresas – característica do fordismo nos países centrais – são
reservadas para alguns assalariados qualificados e de responsabilidades
específicas, capazes de adquirir continuamente novos conhecimentos nas
áreas mais variadas, as mais pertinentes à empresa naquele instante
(ENRIQUEZ, 1997, p. 21). As outras categorias de assalariados estão em uma
situação mais precária, em que predominam o contrato temporário – quando há
contrato – e a terceirização ou subcontratação (BOLTANSKI; CHIAPELLO,
2009).
A maldição que perece abater-se sobre as populações menos
qualificadas e reforçar-se ao longo do tempo é resultado de um
processo de seleção/exclusão em ação há mais de vinte anos, cuja
fonte se encontra nas novas práticas empresariais de gestão do
pessoal. Pouco a pouco, foram sendo exteriorizados e precarizados
os menos competentes, os mais frágeis física ou psiquicamente, os
menos maleáveis, o que, por um processo cumulativo bem
conhecido, só podia reforçar suas desvantagens na corrida pelo
emprego (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 258).

No capitalismo pós-fordista, em função do esvaziamento progressivo das
tradicionais formas institucionais de identificação e proteção, a empresa se
institucionaliza (ENRIQUEZ, 1997) e se instaura como a autora principal da
sociedade contemporânea: reage exteriorizando e ratificando seus valores (de
competição e de sucesso econômico), sua visão pragmática do mundo e suas
normas de eficácia. Criou-se um senso comum sobre as tecnologias gerenciais
sobre o qual não cabem contestações. Tais tecnologias evidenciam que as
pessoas passaram a ser, elas próprias, as únicas responsáveis pelo seu
sucesso, em sintonia com o estilo de vida competitivo e individualista do
ambiente nas empresas (MOTTA, 2000).
No entanto, tais imposições subjetivas de modelo de funcionário não são
originadas com a mesma intensidade e para todos os trabalhadores. Assim
como os vínculos objetivos não são iguais para todos os trabalhadores, o
mesmo acontece com os vínculos subjetivos. Para compreendermos melhor os
vínculos objetivos e subjetivos propostos pelas organizações, precisamos
usufruir do materialismo – da perspectiva da luta de classes.
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O campo de pesquisa me explicitou tais pressupostos. Os laços subjetivos com
a Embraer oscilam de intensidade conforme a fração da classe trabalhadora.
Aqueles com “mais salário” (MILNER, 2003) tendem a assimilar com mais
naturalidade a ordem imposta pela empresa e por ela até lutam. Este tema é
aprofundado no capítulo três, na seção 3.6 – Trabalho e subjetivação na
Embraer.
Na organização hegemônica aos pós-fordismo, predominam estratégias de
curto prazo, financeiras, em vez de produtivas, de colaboração e de
participação para apenas uma elite dos trabalhadores. A minha hipótese é a de
que umas das principais características da produção do consentimento na
empresa fordista está desfeita na empresa pós-fordista. O despotismo com
grande parte dos trabalhadores, implícito nesse tipo de organização, impede a
efetiva subjetivação destes.
Há um antagonismo ainda maior no pós-fordismo, no discurso proposto pelas
empresas: elas se colocam como protagonistas e como principal referência
econômica e social para as famílias, mas, na realidade, flexibilizam e
precarizam as relações e as condições de trabalho. Nessa conjuntura de apelo
subjetivo e de desprezo ao trabalho produtivo, as resistências nas
organizações ganham espaço, seja nos gritos da classe média ou da classe
trabalhadora oprimidas ou na defesa dos valores da empresa. Os diferentes
laços objetivos e subjetivos propostos pelas empresas pós-fordistas dualizam,
objetivamente e subjetivamente, a classe trabalhadora.
2.3 Subjetividade no pós-fordismo central e periférico
Como consciência, pode-se entender a compreensão da “totalidade”, a qual é
antagônica ao processo de alienação a que o sujeito se submete (BASBAUM,
1981), através do domínio parcial da sua realidade, na condição de ator social
e participante de uma rede de relacionamentos humanos. A consciência é
composta não só por uma lógica racional, mas também por uma cobertura
emocional dessa compreensão, provocando um equilíbrio dual do que compõe
a lógica da consciência humana. A subjetividade do trabalhador é em sua
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essência controlada pela consciência do homem quanto à sua conduta no local
de trabalho e na rede social a que se submete.
Seria, assim, impossível o sujeito entender a sua subjetividade e controlá-la
numa direção que evitasse um processo de alienação, já que não há indivíduo
que possua total compreensão de suas manifestações emocionais e mesmo
racionais. Para que houvesse a possibilidade de um indivíduo chegar próximo a
um estado ideal da consciência, ele deveria inferir julgamentos corretos sobre
toda a lógica coletiva da sua realidade, podendo distinguir pontos tendenciosos
e errôneos da realidade social, comuns nas relações de poder na sociedade, o
que poderíamos denominar de “o indivíduo emancipado e consciente”.
A subjetividade é, assim, inferida a partir de práticas de ordem individual,
grupal ou institucional. Ela não se inscreve num campo puramente racional,
mas numa cadeia de significações imperceptíveis (ou seja, reprimidas) para o
indivíduo ou para a organização à qual ele pertence, o que em Gramsci
chamamos de formação do senso comum. A subjetividade do indivíduo não
está apenas em sua consciência, mas também na circulação em que
participam a mente, os afetos, o corpo, os vínculos, o trabalho, a casa e os
outros. O papel do contexto ambiental da sua atuação e o seu relacionamento
com o mesmo como ator social têm espaço fundamental na formação da sua
subjetividade, sendo assim importante destacar a importância de um imaginário
coletivo, dos vínculos grupais estabelecidos, dos processos de produção a que
o sujeito se submete e da ideologia que o influencia (VOLNOVICH, 1995).
O conflito que se desenvolve em cada uma dessas dimensões, adicionado às
repressões originais do ser social para a formação de uma civilização passível
de civilidade (MARCUSE, 1975), obrigou o sujeito a submeter-se a
compreensões “prontas” da sua realidade, podendo ser desde a submissão a
situações espúrias de um vínculo social ou da criação de um mito aceito pela
sociedade e alimentado por um imaginário coletivo. Essa aceitabilidade só se
torna possível na medida em que o indivíduo é um ser social que, para realizar
seus desejos, deve ser reconhecido como um membro legítimo de determinado
grupo social (ENRIQUEZ, 1997). O sujeito passa, dessa forma, a estabelecer
padrões de conduta para ser aceito em seu meio e para aliviar a tensão
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estabelecida com a sociedade. Em suma, a incapacidade de compreensão da
totalidade do sujeito o deixa vulnerável a submeter-se a explicações prontas da
realidade, dificultando a sua capacidade reflexiva e a capacidade de identificar
as relações de poder que o cercam.
As organizações aparecem, nessas circunstâncias, como uma forma de
estabelecer o poder condicionado sobre os indivíduos. Um exemplo clássico é
o do fortalecimento da imagem de organização grandiosa, sendo assim
admirada pelos indivíduos e pela sociedade, facilitando a aceitação das regras
internas que serão impostas àqueles que se dispõem a trabalhar nelas. As
empresas e os seus intelectuais orgânicos, com todo o aparato conceitual
advindo da psicologia comportamental com o objetivo de sequestrar a
subjetividade do trabalhador, reproduzem o processo de sociabilização
existente na sociedade. Nessa perspectiva, há nas relações de trabalho uma
busca por produzir um modo de ser moral pronto para corresponder à
expectativa de uma aceitação social e aliviar as repreensões originais. “Vale
dizer, as relações de trabalho produzem esta relação e o modo de ser moral –
a subjetividade – do trabalhador profissional: o seu ser profissional” (ROSA,
1994, p. 155). O indivíduo busca, portanto, várias maneiras de estabelecer
relações sociais, mesmo que seja um conflito narcísico. “Dessa forma, ele
transcende a separação de uma existência individual por tornar-se parte de
alguém ou de algo maior do que ele próprio, experimentando a identidade por
intermédio do poder a que se tenha submetido” (FROMM, 1979. p. 43).
Nessa submissão, o indivíduo “doa” a sua subjetividade para que possa se
tornar parte deste algo maior, criando uma nova relação de poder simbiótica
em que as forças de dominação e submissão estão na sutileza do
relacionamento. O indivíduo investe na realização de seus desejos e na
satisfação do que de início foi reprimido (MARCUSE, 1975), ao mesmo tempo
que se submete a regras estabelecidas, procurando construir a sua
subjetividade em uma totalidade, embora vá fragmentá-la por imposição de sua
própria limitação do conhecimento da totalidade e do todo de sua consciência.
De fato, cada indivíduo se vê obrigado a abrir mão de parte de sua autonomia
em prol do coletivo. Assim, acaba criando o que se pode chamar de
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subjetividade fragmentada, a qual se encontra em constante conflito com o
desejo “total” que cada indivíduo almeja, mas é também a forma criada para
alcançar os objetivos particulares de cada um, sejam eles de natureza física ou
psicológica. Essa subjetividade fragmentada é valorizada e reproduzida através
da ideologia, tornando-se a forma mais direta e menos “dispendiosa” de
conseguir resultados para os objetivos propostos pelas pressões narcísicas de
cada um, ou de uma minoria grupal com objetivos comuns.
Apesar de a busca dessa subjetividade fragmentada ser incentivada, torna-se
necessário haver certo padrão de conduta social para evitar que ocorra uma
desordem e um prejuízo totais. Nesse contexto, pode-se verificar que o melhor
local onde essa dinâmica ocorre é o próprio ambiente de trabalho, no qual se
estabelecem relações sociais com certa intensidade e comprometimento. Isso
se dá em razão da existência do que Galbraith (1999) chama de poder
condicionado, muitas vezes imperceptível pela sua sutileza e natural na sua
aceitação, fazendo parte, portanto, da própria vida, o que facilita as relações
sociais e não exerce força visível ou específica para capturar a crença e a
submissão dos indivíduos.
No capitalismo, as formas de controle, nas organizações e na sociedade,
objetivam alcançar não apenas o corpo físico – como outrora ocorrera no
regime de acumulação taylorista. O intento sob a subjetividade do trabalhador
diferenciou o fordismo do taylorismo e foi intensificado no pós-fordismo (como
demonstrado no capítulo 1. As lutas e as conquistas (concessões) dos
trabalhadores caracterizaram o período fordista de acumulação e promoveram
um contexto menos antagônico do que o atual capitalismo pós-fordista, em que
as lutas continuaram, mas as concessões diminuíram. Hoje, as lutas, no
capitalismo pós-fordista, são em defesa dos direitos conquistados e
ameaçados.
No fordismo, a racionalização do processo produtivo não possuía a capacidade
de sequestro da subjetividade nos moldes necessários para impedir um
afastamento consciente das reais condições precárias em que se encontravam
os trabalhadores, o que explicaria as lutas e os direitos conquistados pela
classe trabalhadora nesse período. Através dos novos processos produtivos
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adaptados aos moldes flexíveis de gestão, um golpe nas organizações
sindicais no mundo, e das novas propostas subjetivas camufladas de gestão
participativa (como já apontava Tragtenberg nos anos 1980), foi possível ao
capital atribuir ritmos intensos e precários de trabalho sem a total consciência
do trabalhador da sua condição de trabalho (FARIA; MENEGUETTI, 2001).
As empresas pós-fordistas, sob os conceitos do toyotismo,
desenvolvem mecanismos físicos e psicológicos capazes de
subsumir o trabalho à lógica da acumulação do capital. Um destes
mecanismos é incentivar a participação crescente dos trabalhadores
nos projetos de produção e processos de produção, pelo incentivo às
suas sugestões para aperfeiçoamento dos mesmos. Nota-se que o
trabalhador identifica-se com a empresa, e a considera parte de si
mesmo, o que o impulsiona ao máximo empenho e dedicação, ao
estudo do trabalho, ao diálogo com o outro (superior) que para ele é o
si mesmo, é seu espelho. O que é sequestrado, aqui, são as
condições de ajustamento ao imaginário, criado pela empresa, é a
entrega de si, a perda da sua identidade, a qual é transferida para a
identidade da organização (FARIA; MENEGUETTI, 2001).

No entanto, é evidente que todos os esforços realizados pelos profissionais de
Recursos Humanos, pelos intelectuais orgânicos das empresas, transfigurados
em gestores de pessoas, estão direcionados a uma elite de profissionais dentro
das empresas. Nos últimos 40 anos, os processos de reestruturação contínuos
– de caráter tecnológico ou societário – não asseguram nem mesmo os mais
essenciais profissionais nas organizações. Mesmo a elite, com os qualificados
e comprometidos, não está mais segura de si. Os esforços, o talento e a
identificação com a empresa não impedem a demissão dos dirigentes e
empregados, as empresas estão desaparecendo ou sendo compradas
(ENRIQUEZ, 1997, p. 28).
Quando no fordismo a extração do valor se articulava a partir do
salário, enquanto elemento de controle da relação entre trabalho
necessário e mais-trabalho, no pós-fordismo, na falta de poder medir
“trabalho necessário” e “mais-trabalho”, é o controle da comunicação
que permite a captura de valor gerado pela cooperação social
produtiva (COCCO, 1996, p. 28).

A capacidade de subjetivação, no capitalismo pós-fordista – o vínculo subjetivo
–, das organizações perante os trabalhadores ganha com o desenvolvimento
das áreas da psicologia comportamental, da comunicação e da tecnologia da
informação, entre outras. No entanto, a constante precarização e a eliminação
do trabalho deslegitimam o chamado compromisso fordista com a fração da
classe trabalhadora mais precariada. Não há subjetividade efetiva em relações
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de trabalho precárias. Há, como no passado taylorista, no entanto sob outros
contornos, o retorno e a ênfase do controle coercitivo, no sentido em que o
trabalho assalariado e tradicional torna-se escasso e fator determinante no
comprometimento do trabalhador com a empresa e perante o sistema. Os
processos

de

fusão,

as

frequentes

falências,

as

terceirizações,

os

deslocamentos dos setores produtivos para as periferias produzem um
ambiente de incerteza e, como consequência, de resistência nas organizações.
E como não podia ser diferente, enfraquece o aparato ideológico,
principalmente entre os trabalhadores precariados e menos qualificados –
aqueles que sofrem os primeiros impactos reestruturantes das empresas e
tendem a desprezar a proposta ideológica destas.
Por outro lado, por menos capaz que seja o intento subjetivo de uma empresa,
trabalhar em uma sociedade erguida pelo trabalho, em que estar empregado é
cada vez mais um privilégio (BURAWOY, 2014), a própria condição de estar e
de manter-se empregado torna-se o grande fator de consentimento dos
trabalhadores, principalmente da fração mais precariada dessa classe.
Portanto, não estamos dizendo que o trabalhador precário não possua laços
subjetivos com a empresa ou com o trabalho realizado, mas que esses
vínculos se tornam mais frágeis à medida que os vínculos objetivos e
burocráticos são flexibilizados e deslegitimados pela condição despótica do
atual mercado de trabalho. A escassez e a precariedade do trabalho no pósfordismo são fatores determinantes para o consentimento da fração da classe
trabalhadora precariada.
Nesse contexto, possuir um trabalho torna-se mais importante do que a
promessa subjetiva da organização. A proposta subjetiva da empresa está
voltada cada vez mais para uma elite cada vez menor. O que percebemos é
uma organização de intensa capacidade de subjetivação, mas não homogênea
(voltada para poucos) e que precariza e elimina trabalho, em um processo
contínuo de reestruturação, em que nem mesmo quem reestrutura tem o seu
lugar garantido. Como mencionado, a elite dos trabalhadores também vive a
instabilidade (NOGUEIRA, 2012).
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Há tempos, a produção não é mais o grande desafio das empresas. As
principais empresas terceirizam a sua produção nas periferias globais. Os
setores de competências que produzem vantagem competitiva para as
empresas estão relacionados a pesquisa e desenvolvimento, comunicação e
marketing, relações públicas, gestão da cadeia de suprimentos e finanças. As
empresas tornaram-se escritórios e, portanto, não cabem mais recursos
humanos e gestão de pessoas para a produção. O despotismo do mercado de
trabalho, que aparenta não ter fim, no Brasil e no mundo, torna-se a principal
ferramenta das organizações pós-fordistas na obtenção do consentimento dos
trabalhadores e dos futuros trabalhadores.
Não subestimamos a capacidade do intento subjetivo das empresas pósfordistas, mas estas parecem acreditar na condição despótica do mercado de
trabalho como o seu grande aliado na busca pelo consentimento dos
trabalhadores precariados. O mesmo não acontece com os trabalhadores
estratégicos das empresas. Todo o aparato de comunicação interna
fundamentado na psicologia comportamental, responsável pela subjetivação
dos trabalhadores, é destinado a uma elite cada vez menor deles, aqueles que
pensam e disseminam o projeto da empresa.
A hipótese desta tese é que o trabalhador precariado, no capitalismo pósfordista, resiste porque as condições de trabalho se deterioram, mas consente
pelo mesmo motivo. Esses trabalhadores não consentem porque as empresas
os subjetivam com maior intensidade, como apontado por diversos autores
(ALVES, 1999; FARIA; MENEGUETTI, 2001). O intento subjetivo das
empresas toyotistas pós-fordistas deve ser analisado sob o recorte das classes
e frações sociais presentes na empresa, caso contrário cairemos no equívoco
de entender a empresa como uma organização social monoclassista. Portanto,
a pergunta não deve ser apenas: como as empresas subjetivam os
trabalhadores? A pergunta deve ser: quais os trabalhadores que as empresas
realmente se interessam em subjetivar?
Michael Burawoy é um dos principais pesquisadores contemporâneos
dedicados à compreensão do processo de dominação de classes, fomentado
pela teoria da hegemonia de Gramsci e pelas teorias sobre o Estado, também
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de Gramsci, mas principalmente através de Althusser e junto com Poulantzas.
Trabalhou como operador de máquina em uma fábrica em Chicago por quase
um ano – entre 1974 e 1975 (BURAWOY, 2014). A pergunta que Burawoy
(1982) se fazia era: por que trabalham tanto? O fruto desta pesquisa foi a sua
obra A Fabricação do Consentimento (Manufacturing Consent), editada pela
primeira vez em 1979. Ele mesmo aponta para não confundirmos essa obra
com um livro muito mais famoso – do mesmo nome – do linguista Noam
Chomsky, de 1988 (obra que disseca os meandros de uns dos mais
interessantes e efetivos aparelhos ideológicos de dominação do capital: a
comunicação de massa). Voltando à pesquisa de Michael Burawoy, segue um
pequeno trecho que sintetiza o raciocínio do autor:
Ali (na empresa) podíamos ver a miniatura do Estado popularnacional descrito por Poulantzas. Ao mesmo tempo, o Estado interno
supervisionava efetivamente a coordenação dos interesses do capital
e do trabalho por meio da barganha (negociação) coletiva. A matériaprima dessa hegemonia podia ser vista diretamente nas concessões
estas, como dizia Gramsci, que não tocavam na essência da relação
capital-trabalho. Por fim, novamente conforme Poulantzas, eu
concebia a gerência como um bloco de poder composto por
diferentes divisões, sob a hegemonia da divisão fabril (BURAWOY,
2014, p. 86).

Michael Burawoy utilizou o estruturalismo francês da década de 1970 e a teoria
da hegemonia de Antonio Gramsci (1891-1937) para compreender o
consentimento dos trabalhadores na produção de uma fábrica em Chicago.
Burawoy percebeu a coordenação concreta do interesse do capital sobre o
trabalho e também o gerenciamento da fábrica como um bloco no poder,
constituída por diferentes divisões (frações) sob a hegemonia da divisão do
trabalho. Burawoy também entendeu o mercado interno como um Estado, em
que os indivíduos, por meio de recompensas, têm os seus interesses
amarrados ao capital. O mercado interno também contribui como mais uma
ferramenta na produção do consentimento: a constituição do trabalho como um
jogo, ao obscurecer a exploração dos trabalhadores por meio das concessões
(conquistas) à classe trabalhadora no âmbito objetivo das relações de trabalho
e consequentemente no âmbito subjetivo – o envolvimento dos trabalhadores
com o emprego.
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Nesse sentido, o consentimento constituiu-se da política na produção e se
manifesta pela disputa e pela adequação entre as relações de coerção e
conflito. Quando há êxito na adequação, assim como houve no período fordista
nos países centrais, existe o que Burawoy (2014) denomina de regime
hegemônico – um período de “comprometimento” entre classes, em que se
desenvolveu de forma “homogênea” a articulação entre produção e reprodução
da força de trabalho. Utilizei as aspas, pois entendo que, mesmo nos regimes
hegemônicos de produção, há separação, ainda que limitada, entre a relação
da produção e a reprodução da força de trabalho. Nos países periféricos,
mesmo no período fordista, o regime capitalista é caracterizado por Burawoy
(2014) como despótico, em que há uma maior separação na articulação entre
produção e reprodução, e a coerção nas relações de trabalho predomina na
busca pelo controle e pelo “consentimento”. No entanto, mesmo nos regimes
hegemônicos, o consentimento também pressupõe o uso da força, quando os
capitalistas detêm a capacidade de demitir e de empregar trabalhadores. O
consentimento não aparece apenas como uma concessão do controle do
capital ao trabalho, mas como uma forma histórica de dominação ideológica
intrínseca e estrutural do capital.
Por que Michael Burawoy observou o trabalhador da produção ativo e
participante nos anos 1970, em Chicago?
O contexto, como não poderia ser diferente, era outro. A classe trabalhadora
encontrada por Michael Burawoy no início da década de 1970 nos EUA não era
tão protegida como parte da classe trabalhadora europeia, mas possuidora de
importantes conquistas, especialmente salariais, através dos seus principais
sindicatos. Ainda era tempo de compromisso, de consenso, de conciliação
entre classes sob a hegemonia do projeto capitalista burguês aos moldes do
regime fordista de produção.
Michael Burawoy presenciou uma fábrica onde grande parte dos trabalhadores
participavam do “jogo das metas a serem cumpridas”. As buscas pelos
objetivos traçados eram aceitas pelos operadores, supervisores, chefes etc.
Burawoy percebeu o trabalho como um jogo, o que é comum em muitos locais
de trabalho, porque diminui o tédio e o trabalho árduo, faz o tempo passar
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rapidamente, permitindo que os trabalhadores suportem o trabalho de outra
forma com algum sentido – o sentido da meta. A ordem social estabelecida
pressiona todos a jogarem o mesmo jogo, com mais ou menos as mesmas
regras, e todos são avaliados, uns aos outros, revelando o quão bem os
jogadores estavam jogando. A opção de sair do jogo não existe, e se ocorrer,
quem sair será condenado ao ostracismo.
No capitalismo periférico, o “jogo” (BURAWOY, 2014) não é tão bem elaborado
como nos países onde as concessões do capital ao trabalho foram maiores. O
sempre presente despotismo ultrapassa qualquer “regra de jogo” na periferia,
característica crescente nos países centrais no capitalismo contemporâneo. A
globalização e os pilares neoliberais transformaram novamente o regime, no
capitalismo desenvolvido, em despótico. Na Europa, surgiu a expressão
“brasileirização” das relações de trabalho (ESTANQUE, 2015; NOGUEIRA,
2012),

uma

expressão

que

simboliza

e

caracteriza

o

capitalismo

contemporâneo, em que boa parte dos países centrais vivem, há algum tempo,
um processo de deterioração dos direitos conquistados ao longo do século XX.
Aparentemente é o trabalho precário que explica não só o capitalismo
dependente e periférico, mas o capitalismo contemporâneo global.
Como

muito

bem

salientou

Giovanni

Alves

(1999),

no

capitalismo

contemporâneo, o trabalhador assalariado é a força de trabalho como
mercadoria e como ser humano genérico – o homem, na perspectiva
ontológica, é um animal que se fez homem através do trabalho. Instaura-se uma
crise da subjetividade humana em três dimensões: a crise da vida pessoal, a
crise de sociabilidade e a crise de autorreferência pessoal. Assim, a
precariedade não afeta apenas o trabalho como mercadoria, mas o trabalho – a
relação teleológica homem e natureza – que dá a vida e a preenche de sentido
e valor.
A subjetividade de cada indivíduo é influenciada pelo senso comum. O trabalho
no capitalismo periférico contemporâneo perde a sua capacidade de dar
sentido e valor às vidas de muitos trabalhadores e trabalhadoras. O senso
comum do trabalhador é pragmático quanto à importância ou à necessidade do
trabalho e repudia o contexto subjetivo proposto por ele. As pessoas entendem
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o trabalho como essencial para a sua sobrevivência, mas não como algo que
dê sentido às suas vidas. Como apontou Sennett (2004), o trabalho no “novo
capitalismo” perde mais ainda o seu sentido, não preenche a vida do
trabalhador e corrói o seu caráter. Ou seja, não são os intelectuais orgânicos
das empresas que fazem a cabeça da fração mais precariada da classe
trabalhadora.
O campo de pesquisa foi fundamental para tal percepção. Conversando com
trabalhadores da Embraer e vivenciando os movimentos de resistência na
empresa, notamos que mesmo os trabalhadores “mais alienados”, também
indiferentes ao sindicato, percebiam, ainda que não em sua totalidade, as suas
condições de explorados. Depois de algumas greves e assembleias
vivenciadas, entre um entrevistado e outro, percebi que para alguns
trabalhadores a instabilidade no emprego, a baixa remuneração, a submissão,
o excesso de trabalho e, consequentemente, as dificuldades da vida
sobrepunham-se aos encantos subjetivos propostos pela empresa. Deparamonos com trabalhadores preocupados principalmente com a sua estabilidade no
emprego: “Não temos nada a perder, mas nada ainda é muito” comentou uma
trabalhadora não sindicalizada da produção comemorando o final da greve de
2014. Ela estava mais preocupada com o seu emprego, já que, mesmo sendo
trabalhadora de uma grande empresa como a Embraer, desprezou a condição
do seu emprego ao criticá-lo. A própria oportunidade de estar empregado já é
um privilégio no capitalismo contemporâneo (ZIZEK, 2012).
Não estou dizendo que o trabalhador do capitalismo contemporâneo está livre
das pechinchas emocionais intentadas pelas empresas. Muito menos estou
dizendo que o trabalhador se emancipou do arcabouço político-ideológico que
sustenta a hegemonia burguesa no capitalismo. A minha hipótese é que, dada
a condição precária do trabalho no capitalismo pós-fordista, pouco as
empresas conseguem, ou desejam, influenciar ou subjetivar os trabalhadores
da base da sua pirâmide hierárquica. O consentimento do trabalhador
precariado dá-se, aparentemente, mais pela sua necessidade de estar
empregado e pela hegemonia dominante que o cerca do que pelas promessas
da empresa. A concepção de mundo, a identidade, a subjetividade e o
comportamento dos trabalhadores continuam sendo modelados pelo arcabouço
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político-ideológico do sistema capitalista, no entanto, o intento subjetivo
proposto pela empresa não aparenta ser hegemônico. Portanto, na perspectiva
da filosofia da práxis de Gramsci, não são os intelectuais orgânicos das
empresas que estão presentes na subjetividade – no senso comum – da classe
trabalhadora. São outros intelectuais orgânicos burgueses, outras instituições
que permeiam e modelam o senso comum da classe trabalhadora. Abrem-se,
portanto, novas hipóteses para fomentar futuras pesquisas sobre o tema.
Como já mencionado, as relações de produção estão vinculadas de maneira
objetiva pelas relações formais de trabalho, contratos, salários etc., mas
também através do vínculo subjetivo referente ao sentimento de pertencimento,
filiação, reconhecimento, realização de desejos, em meio a outros laços
(FARIA, 2007). A Embraer, como dito anteriormente, foi uma das primeiras
empresas brasileiras a possuir um setor de Recursos Humanos (MORAES,
2013) moderno e alinhado com as propostas flexíveis do capitalismo
contemporâneo (HARVEY, 1992), responsável por promover os valores, a
cultura e o comportamento desejado pela empresa, na incessante tentativa de
comprometer os seus trabalhadores através da subjetividade (assunto mais
detalhado no capítulo 3). No entanto, destacamos que o processo de
subjetivação não é homogêneo.
O sujeito nunca é coetâneo à linguagem, devido a sua historicidade
da condição enunciativa. Cada enunciado – seja para expressar o
poder, seja para confrontá-lo – é sempre resultado da maneira como
o outro interpreta o enunciado emitido pelo sujeito (CARVALHO,
2001, p. 125).

Os trabalhadores da gestão e/ou aqueles mais bem qualificados, com melhores
salários e benefícios, tendem a absorver com mais veemência a proposta
subjetiva da empresa. Isso, como já explicado, dualiza ainda mais a classe
trabalhadora, pois além da disparidade econômica, há uma disparidade moral e
de valores, dois mundos cada vez mais distantes. Não haverá intento subjetivo
capaz de superar o abismo social entre os trabalhadores no capitalismo
contemporâneo.
O processo de subjetivação descrito no começo desta seção é importante para
entendermos como o intento subjetivo das empresas não infere, e não
pretende, na classe trabalhadora de forma homogênea. A nova morfologia do
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trabalho no capitalismo contemporâneo – a crescente precarização da classe
trabalhadora – deslegitima o processo de subjetivação da consciência do
trabalhador. Os vínculos objetivos aparentam ser mais incisivos do que os
laços subjetivos. Apenas a fração mais bem remunerada, aquela que Milner
(2003) chamou de fração da classe trabalhadora com “mais salário”,
nitidamente tem a sua consciência cooptada com mais facilidade pelos
mecanismos de controle dos profissionais de Recursos Humanos. Apenas
quando há recompensa aos esforços de “civilidade”, o processo de assimilação
das regras de um dado grupo social ocorre com maior intensidade. Quando
não há concessão por parte do grupo social, a assimilação aos seus valores e
à conduta moral é limitada.
Mesmo que os intelectuais orgânicos das organizações – os gestores de
pessoas – se deem ao luxo de não subjetivar boa parte da classe trabalhadora
– a fração mais precariada e menos qualificada –, a hegemonia da classe
burguesa e o seu aparato superestrutural garantem, até certo ponto, o
consentimento à ordem estabelecida. Como já mencionado, não são os
profissionais de gestão de pessoas que estão fomentando o senso comum – a
subjetividade fragmentada – da fração mais precariada da classe trabalhadora.
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CAPÍTULO 3: A DIALÉTICA ENTRE AS ASAS DA EMBRAER
3.1 Contextualização histórica
O esforço de constituição da Embraer começou na década de 1930 e dá um
salto com a constituição do Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), que
surgiu em 1945 como projeto estratégico de militares nacionalistas com o
intuito de construir uma indústria aeronáutica nacional. Desde a fundação do
CTA, decorreram 25 anos até a Embraer ser instituída, em 19 de agosto de
1969 (FORJAZ, 2004).
A origem da Embraer assemelha-se à das indústrias petrolífera e siderúrgica,
que também contaram com ativa participação dos militares na sua instalação.
Como a Embraer, a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional foram
gestadas durante o Estado Novo e significaram um pacto entre militares e
lideranças civis vinculadas ao nacionalismo desenvolvimentista da era Vargas,
quando o Brasil assumiu a iniciativa de criar uma infraestrutura de energia,
transportes,

siderurgia

e

comunicações para sustentar o projeto

de

industrialização nacional. Desde a criação da Força Aérea Brasileira (FAB), em
1941, militares e líderes civis a serviço do Estado Novo tinham a intenção de
construir uma indústria aeronáutica nacional e de realizar pesquisas
tecnológicas necessárias para tal feito (FONSECA, 2012). Entre os anos de
1940 e de 1950, foram criados a FAB, o Ministério da Aeronáutica, o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Centro Tecnológico de Aeronáutica
(CTA), instituições que formaram o embrião da Embraer (FORJAZ, 2004).
Em 1968, anos após a criação do ITA, voava em São José dos Campos a
aeronave Bandeirante, resultado de um projeto do CTA. Destacaram-se no
desenvolvimento do avião vários engenheiros já formados pelo ITA, que
transformaram em realidade uma das metas da Aeronáutica na época, um
avião compatível com a deficiente infraestrutura aeroportuária brasileira,
principalmente no Centro-Oeste e na região amazônica.
No final de 1960, o parque industrial brasileiro havia amadurecido, e a indústria
automobilística propiciava ampla e complexa rede de apoio que removia
parcialmente o obstáculo da produção doméstica de materiais e de
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componentes requerida para a manufatura de aeronaves. Nesse momento, o
novo salto no projeto da indústria aeronáutica brasileira passou a ser apoiado
pelo regime militar de 1964, possibilitando assim as condições para a criação
da Embraer. Mais uma vez, e tal como nos anos 1940, coube a uma ditadura
com forte participação dos militares tomar a decisão estratégica de criar uma
indústria aeronáutica no Brasil (FORJAZ, 2004).
A Embraer foi criada por iniciativa do Governo Federal no dia 19 de agosto de
1969 e fundada em 2 de janeiro de 1970 como Sociedade de Economia Mista
de capital aberto, controlada pela União e vinculada ao Ministério da
Aeronáutica brasileira (Maer). A criação deu-se por meio de um decreto-lei
assinado pelo Presidente da República. Os fundadores da Embraer receberam
a missão de implantar e de disseminar a indústria aeronáutica no país. A União
detinha 51% de seu capital votante, e contava-se com o incentivo fiscal para
que empresas privadas se interessassem pelo empreendimento. O primeiro
diretor superintendente da Embraer foi Ozires Silva. Durante os seus primeiros
anos, a empresa se beneficiou da política estatal de fomento de encomendas
da FAB, de outros órgãos do (BERNARDES, 2000; FORJAZ, 2004).
A primeira missão da empresa foi produzir e comercializar o Bandeirante. O
sucesso de vendas da linha do EMB-110 Bandeirante, para 19 passageiros, e
do EMB-120 Brasília, de 30 assentos, levou a Embraer à liderança de vendas
na categoria turboélices para os Estados Unidos nos anos 1970, o maior
mercado de aviões e cliente da companhia no mundo até hoje, e impulsionou a
empresa no mercado internacional. Hoje, a Embraer atua em mais de 25
países (BERNARDES, 2000).
Em seguida, veio o pedido do governo brasileiro para fabricar o jato de
treinamento avançado e de ataque ao solo, EMB 326 Xavante, sob licença da
empresa italiana Aermacchi. Outros desenvolvimentos que marcaram o início
das atividades da Embraer foram o planador de alto desempenho EMB 400
Urupema e a aeronave Agrícola EMB 200 Ipanema. Ao final da década de
1970, o desenvolvimento de novos produtos – como o EMB 312 Tucano e o
EMB 120 Brasília, seguidos pelo programa AMX, em cooperação com as
empresas Aeritalia (hoje Alenia) e Aermacchi – permitiu que a empresa
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atingisse um novo patamar tecnológico e industrial. Nos anos 1990, o enorme
sucesso alcançado pela plataforma ERJ-145 e pelos E-Jets possibilitou a
confirmação da presença definitiva da Embraer no mercado de jatos
executivos, que veio com o lançamento das famílias Phenom, Legacy e
Lineage. A expansão de suas operações no mercado de serviços aeronáuticos
estabeleceu bases sólidas para o futuro da empresa (BERNARDES, 2000;
FONSECA, 2012).
3.2 Da crise à privatização
A crise política e fiscal do Brasil nos anos 1980 repercutiu de forma direta na
queda dos investimentos e financiamentos públicos. A performance da
empresa foi abalada por fatores internos e externos à organização. Apesar da
história de excelência tecnológica da Embraer, sua gestão era excessivamente
direcionada para a técnica e pouco para os resultados financeiros. Somam-se à
falta de sensibilidade estratégica e de projetos de verificação prévia das
necessidades de mercado o não comprimento das encomendas por parte do
governo, a recessão do mercado externo, principalmente os setores civil e
militar, e as questões relacionadas às deficiências na infraestrutura física e
tecnológica. É importante ressaltar que a perda do poder dos militares nas
principais decisões estratégias do governo, ao longo do processo de
redemocratização nos anos 1980, repercutiu na empresa, que sempre contou
com o apoio irrestrito do governo (BERNARDES, 2000; MORAES, 2013).
Por ser estatal, a Embraer também dependia da aprovação do Congresso
Nacional para se submeter a financiamentos e, portanto, tornava-se refém do
nem sempre rápido aporte do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Outros problemas também
assombravam a Embraer, como a crise fiscal e política do Estado e do modelo
nacional-desenvolvimentista. Apesar da história de excelência tecnológica da
Embraer, a sua gestão era excessivamente engineering driven, direcionada
mais para a técnica e pouco para os resultados financeiros. Nesse contexto,
desde os anos 1980, reconhecia-se que a política de endividamento da
empresa precisaria ser revista, visto que os prazos eram curtos e os juros eram
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muito altos no então pequeno mercado de instituições privadas no país
(BERNARDES, 2000; DAGNINO, 1987).
Nos anos 1990, as eleições dos “Fernandos” consolidaram as bases para a
hegemonia de um modelo de desenvolvimento econômico alinhado aos
conceitos do neoliberalismo, um ajuste para realinhar o país à nova Divisão
Internacional do Trabalho. Nesse contexto, nossos governantes decidiram
privatizar grande parte das empresas públicas brasileiras através do Plano
Nacional de Desestatização (PND), iniciado por Fernando Collor e ampliado
por Fernando Henrique Cardoso.
A Embraer é uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo.
Inaugurada em 1969 como empresa estatal estratégica para a
indústria da defesa e segurança nacional, símbolo do regime militar
instaurado em 1964, a companhia expandiu suas atividades no
segmento da aeronáutica e se tornou umas das principais empresas
deste seletíssimo setor. No entanto, este voo não trafegou apenas
por céus de brigadeiro (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 1).

Através do PND, para a realização do projeto de privatização, o governo
saneou parte do passivo da Embraer – U$ 1 bilhão em 1994 – com um aporte
de U$ 700 milhões de dólares. Tal quantia sanou boa parte da dívida da
empresa, que foi reduzida para U$ 350 milhões. “Além disso, dois meses antes
do leilão da privatização, o Banco do Brasil fez um empréstimo para a Embraer
no valor de R$ 30 milhões, utilizados para manter a empresa em
funcionamento” (MESQUITA, 1998, p. 4), um valor quase sete vezes menor do
que o valor da empresa naquele mesmo ano. Ao que se constata, essa injeção
de dinheiro obteve o intuito de valorizar a empresa no processo de
privatização, pois houve inúmeras tentativas anteriores de empréstimos que
sempre foram negadas (BERNARDES, 2000; MORAES, 2013).
Após a privatização ser postergada por seis vezes devido às reivindicações e
manifestações dos funcionários, conduzidas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos, a empresa foi arrematada por R$ 154,1 milhões, sendo
paga integralmente em títulos da dívida de estatais (“moedas podres”).
Foram vendidos 3.074 lotes de mil ações, sendo 2.295 ao preço
mínimo, totalizando R$ 114.750 milhões; e 779 lotes, a R$ 49,
somando 39.408 milhões. Este valor foi pago com títulos da dívida
pública, o que representou um deságio médio de 50% sobre o valor
pago (BERNARDES, 2000, p. 14).
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O banco norte-americano Wassertein Perella passou a controlar 19,09% das
ações ordinárias da empresa. O consórcio liderado pelo grupo Bozano
Simonsen adquiriu 40% das ações com direito a voto. Entre os principais
investidores do consórcio estavam: o Bozano Simonsen (13,65%); o Sistel
(10,42%), a Previ (10,40%), o Bozano Leasing (3,63%) e a Fundação Cesp
(1,9%). Considerando-se os 10% reservados aos funcionários da empresa, a
Embraer foi privatizada por R$ 265 milhões. Também estavam inclusas na
privatização a Embraer Aircraft Corporation, a Embraer Aviation International e
a Neiva, fabricantes de aviões leves (BERNARDES, 2000; GODEIRO, 2009).
Além da injeção financeira, o governo também assumiu o custo de US$ 56
milhões em ações trabalhistas e arcou com os custos das demissões
realizadas antes da privatização, um total de 7.354 de 1989 a 1994, incluindo
cipeiros e diretores sindicais. A empresa foi entregue ao setor privado em
condições nunca antes obtidas, com mínimo endividamento, promessas de
financiamentos pelo BNDES e o programa ERJ-145 “a ponto de bala”, que
marcou o período pós-privatização da Embraer.
Desde a privatização da Embraer, o BNDES tem apoiado as suas operações, o
que já representa 16 anos de parceria. Segundo Fonseca (2009), o apoio do
BNDES se deu de diversas formas: financiamento de R$ 126 milhões, em
1995, para o desenvolvimento do ERJ-145; compra, em julho de 1998, de
debêntures conjugadas com bônus de subscrição no valor de R$ 149 milhões;
apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos ou processos de
produção; apoio às vendas, especialmente pelas linhas de financiamento à
exportação; e mais recentemente, apoio às vendas no mercado interno
brasileiro tanto de jatos comerciais quanto da aviação executiva. Em termos de
Receita Operacional Líquida (ROL), o BNDES foi responsável por financiar
mais de 50% das aeronaves vendidas entre os anos de 1999 e 2006.
Nos anos seguintes à privatização, a empresa começou a apresentar melhora
gradual do seu quadro econômico. O faturamento de 380 milhões de dólares
em 1996 representou um crescimento de 46,6% quando comparado a 1994. A
receita média do início dos anos 1990 (1990, 1991, 1992, 1993 e 1994) foi de
351 milhões de dólares ante a média de 653,2 milhões de dólares dos anos
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seguintes à privatização até 1998 (1994, 1995, 1996, 1997 e 1998). Em 1998, a
empresa faturou 1,5 bilhão de dólares, 4,5 vezes mais do que a média do início
dos anos 1990 e quase nove vezes maior do que o valor de faturamento do
ano da privatização (1994). O endividamento também aumentou após a crise,
mas apenas em valores, pois a relação perante o faturamento seguiu a
tendência de queda após a privatização. A média entre 1990 e 1994 foi de
endividamento de 83,78%, enquanto entre 1994 a 1998 essa relação caiu para
64,86% (EMBRAER, 1990, 1998).
Uma forte reestruturação produtiva caracterizou os primeiros anos da Embraer
privatizada. O programa ERJ-145 foi o grande marco de inovação em termos
de produção de aeronave. A produção de aviões nos primeiros anos da
empresa era bastante manual, inclusive cálculos e desenhos eram feitos à
mão. No final da década de 1980, a empresa já contava com tornos de controle
numérico, fresadoras de cinco eixos e com o software CAD-CAM para projetos
e operações automatizadas. No entanto, um modelo racionalizado de
produção, mais próximo ao chamado toyotismo ou pós-fordismo, só aconteceu
a partir do ERJ-145, um pouco antes e após a privatização (MORAES, 2013).
A eliminação de postos mais “burocráticos” ou administrativos e a
capacidade de intensificação de trabalho pela formação de equipes
são reforçadas pela constatação de que, em 1994, 50% dos
funcionários eram considerados força de trabalho direta e 50% força
de trabalho indireta, enquanto que, após a privatização, essa
proporção passou para 67% de força de trabalho direta e apenas
33% de força de trabalho indireta (BERNARDES, 2000, p. 293).

Foi constatado que os novos contratados pós-privatização tinham menor faixa
etária e maior escolaridade, eram em sua maioria solteiros, com taxa de
sindicalização muito menor que antes (em torno de 10%) e não demonstravam
“paixão” pelo trabalho, como os trabalhadores pré-privatização (ZULIETTI,
2006). Até a sua privatização, a Embraer nunca dispôs de planejamento
estratégico. Inexistia um sistema formal e institucionalizado de análise do
desempenho da empresa. Em 1996, é realizado pela primeira vez um sistema
de planejamento com projeções e metas de curto e longo prazos elaboradas
por todas as áreas da empresa. Esse plano de ação (PA) constituiu em um
novo modelo central de planejamento, em que se estabeleciam os
compromissos da empresa com seus clientes, empregados e acionistas. Os
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acionistas passam a ser considerados tão importantes quanto os clientes pelo
fato de que deles provém o capital para as atividades da empresa. Houve uma
transformação nos objetivos da Embraer: de excelência nos produtos para foco
nos resultados, a partir de reestruturações financeiras e produtivas. A
implementação de tais mudanças tem relação direta com a produção de seu
novo avião comercial, o ERJ-145 (BERNARDES, 2000; MORAES, 2013).
Logo após a privatização, a Embraer demonstrou possuir capacitação
tecnológica e de inovação, adquirida e desenvolvida ao longo de
décadas ao projetar e construir a família ERJ-135/145 (de 35 a 45
lugares), o primeiro jato bimotor brasileiro de passageiros para a
aviação regional com o objetivo de permitir ligações diretas entre
rotas de pequena densidade de tráfego e as de longa distância bem
como rotas de entrada para grandes aeroportos (BEDAQUE;
OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2007, p. 2).

O programa ERJ-145 (para 50 passageiros) e, posteriormente, a sua “família”,
os ERJ 135/145 (de 35 a 45 lugares), iniciados e concebidos na fase estatal
nos anos 1980 e 1990, foram responsáveis pelo aumento das vendas da
empresa, junto com o reaquecimento do mercado internacional de aviação
regional e com os ganhos obtidos com a redução dos custos com o plano de
reestruturação

organizacional,

redução

de

11%

do

quadro

funcional

acompanhado de um processo de modernização e informatização das linhas
de produção.
O produto de maior sucesso da história da empresa é o ERJ-145 (com
capacidade para 50 passageiros). Este foi um dos responsáveis pelo sucesso
de vendas da empresa nos anos 1990 e início dos anos 2000 no setor da
aviação comercial. Os primeiros desenhos de projeto do Embraer ERJ-145,
como já mencionado, foram concebidos pelos engenheiros da empresa mais
precisamente em 1989, quando ela ainda era estatal. Após o processo de
privatização, os investidores privados e os principais executivos decidiram
concentrar grande parte dos esforços e recursos da empresa na família de
jatos ERJ para transporte regional de passageiros. O BNDES, logo após a
privatização, fez um aporte de quase R$ 130 milhões de reais para o
desenvolvimento do ERJ-145.
Acreditar que a Embraer prosperou após a privatização significa
desconhecer sua história. O primeiro jato bimotor, o avião de maior
sucesso da história da empresa, foi o ERJ-145 (com capacidade para
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50 passageiros). Em seguida, veio a sua “família”, os ERJ 135/145
(de 35 a 45 lugares), todos desenvolvidos pelos engenheiros da
Embraer em 1989, quando a empresa ainda era estatal e com a
expertise adquirida nesse período. Esses produtos foram os
responsáveis diretos pelo sucesso da empresa pós-privatização
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 2).

Foram entregues, até 2013, mais de 900 jatos regionais da família ERJ-145,
que voam em todos os continentes e são operados por mais de 30 empresas
aéreas. Essas aeronaves já superaram 13 milhões de ciclos de voos e 15
milhões de horas voadas. No entanto, a partir de 2005, percebe-se um gradual
crescimento da empresa no segmento de aviões executivos e militares, e a
linha ERJ-145 perde a sua hegemonia. Em 2010, pela primeira vez, após a
privatização, a empresa obtém o seu ápice de vendas nesses dois segmentos,
ultrapassando o número de entregas da linha comercial. Foram 101 entregas
de aviões comerciais, 145 de aviões executivos e 35 de aviões militares (ver
gráfico 5). A nova linha de aviões responsável pelo sucesso de vendas no
mercado de aviação executiva foi a Phenom. O Phenom 100 (com 234
unidades entregues de 2009 a 2011) e o Phenom 300 (com 69 unidades
entregues de 2009 a 2011) foram os principais produtos do segmento
executivo. O sucesso de vendas do Embraer 190 e do Embraer 195 representa
um crescimento dos maiores aviões (de 110 a 120 passageiros) no segmento
da aviação comercial. Os principais clientes foram a Copa Airlines, a Azul e a
Força Aérea Brasileira (FAB), que substituiu os Boeings 737-200 pelos
Embraer 190.
Gráfico 5 - Entregas de aeronaves – Embraer 2001-2013
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3.3 A crise global e a demissão coletiva
O último trimestre de 2008 marcou o agravamento da crise financeira originada
no mercado de hipotecas de alto risco (subprime) dos EUA. O caráter dessa
crise passou a ser global, afetando virtualmente todas as classes de ativos
financeiros e comprometendo sensivelmente o desempenho do comércio
internacional e das economias avançadas e emergentes. A crise não tardou a
afetar outros segmentos e trouxe sérias dificuldades para as organizações,
principalmente as dependentes do mercado externo, como o caso da Embraer,
em que 95% dos clientes são estrangeiros.
No entanto, a Embraer havia conquistado durante a primeira década do século
XXI bons resultados. O lucro líquido médio entre 2001 e 2008 foi de R$ 820,75
milhões, com maior alta em 2004 (R$ 1.281 milhões) e menor retorno em 2008
(R$ 429 milhões). A justificativa para o baixo resultado em 2008 é explicada
pela administração da empresa, no Relatório 2009, como:
[...] resultado fundamentalmente da constituição do imposto de renda
e contribuição social diferidos relativos à diferença entre o valor
contábil e o tributário dos ativos e passivos, apurados de acordo com
os princípios introduzidos pela nova legislação. Os resultados
operacionais e a geração de caixa da empresa não foram afetados
por esta constituição, cujo caráter é essencialmente contábil
(EMBRAER, 2008, p. 4).

A receita líquida, em 2008, apresentou um crescimento de 17,5% em relação
ao ano anterior, alcançando R$ 11.746,8 milhões com uma margem bruta de
20,5%, que apresenta um lucro bruto de R$ 2.407,1 milhões no período. A
geração de caixa operacional medida pelo EBITDA (lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 1.499,8 bilhão em 2008,
13,4% maior que em 2007, e em 2009 a empresa obteve lucro líquido de R$
895,00 milhões (EMBRAER, 2007, 2008, 2009).
Outra importante ressalva é sobre os resultados de 2008 (redução de 34,7% do
lucro líquido – R$ 228 milhões), que se referem às operações financeiras com
derivativos. No balanço apresentado pela empresa, no relatório de março de
2009, constam variações monetárias e cambiais líquidas com perdas de R$
188,30 milhões de reais. No relatório de março de 2010, a perda foi de R$
135,824 milhões (corrigidos pelo relatório de março de 2011). Somando-se os
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dois anos, temos um total de R$ 324,654 milhões gastos com operações no
mercado financeiro de alto risco. Em dez anos (2001-2010), a empresa obteve
perdas médias de 194 milhões ao mês, totalizando quase R$ 2 bilhões de
prejuízo nesse período (R$ 1,942 bilhão) em operações financeiras com
derivativos (EMBRAER, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010), motivo apresentado pelo sindicato da categoria como responsável direto
pela demissão de mais de 4 mil funcionários em 2009.
No Brasil, esse tema ganhou atenção no final de 2008, quando o real sofreu
extrema depreciação, e empresas tradicionais como Sadia, Aracruz e
Votorantim Celulose e Papel anunciaram perdas recordes com as operações
de derivativos com o suposto propósito de hedge6. Embora tais casos tenham
sido os mais emblemáticos, uma série de outras empresas assumiram perdas
relevantes com operações similares.
Outro fator importante ocorrido durante a crise global sobre a Embraer foi o seu
valor de mercado. As ações da empresa, no mercado financeiro nacional assim
como no mercado internacional, desabaram, indo da maior alta desde a sua
privatização, com o valor das ações (EMBR3) a U$ 24,00 em 30/04/2007, à sua
maior baixa, em 27 de fevereiro de 2009, com o valor das ações a U$ 6,59. Em
menos de dois anos, as ações da empresa perderam mais do que 3,6 vezes o
seu valor. No entanto, um mês após a demissão, essas ações voltaram a subir
e mantiveram uma tendência de alta (ver gráfico 06).

6

As operações de hedge são realizadas no mercado derivativo e visam fixar antecipadamente
o preço de uma mercadoria ou ativo financeiro, de forma a neutralizar o impacto de mudanças
no nível de preços. Em outras palavras, a Embraer, assim como outras tantas empresas,
“apostou” no mercado financeiro como qualquer outro investidor, transformando capital
produtivo em pó.
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Gráfico 6 - Histórico das ações da Embraer – EMBR3 2004-2014

Fonte: elaboração do autor através do sistema Valor PRO

Se por um lado a Embraer tivesse bons resultados no início da década com o
crescimento da empresa, tendo recorde de vendas de aeronaves, recorde de
número de funcionários e aumento da receita líquida, por outro lado a empresa
estava diante de um grande impasse no que diz respeito ao desfecho da crise
econômica, que poderia atingir as suas estratégias em relação ao mercado
global (NOGUEIRA, 2013). Houve um grande volume de cancelamentos e de
adiamentos de encomendas para 2009, o que comprometeria o caixa para o
respectivo ano, segundo o relatório da empresa (EMBRAER, 2009). No
entanto, as entregas antecipadas para o ano de 2009 não afetaram os
resultados de 2010, com 281 aeronaves entregues nesse ano contra 244 em
2009. Os pedidos caíram de R$ 20,9 bilhões em 2008 para 16,6 bilhão no final
de 2009, mas apenas retomaram os patamares de 2005, 2006 e 2007 nunca
inferiores a R$ 15 bilhões (ver Gráfico 7).
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Gráfico 7 - Pedidos em carteira da Embraer – 1996-2015 – US$ bilhões
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As notícias da suposta crise enfrentada pela Embraer começaram a ser
divulgadas em meados de 2008. Em nota publicada nos dias 6 e 7 de setembro
de 2008, a Gazeta do Povo confirma que a Embraer demitiria, até o final do
ano, cerca de 500 funcionários. No dia 8 de agosto, o mesmo veículo confirmou
a demissão de 250 pessoas e reafirmou o plano de reestruturação da empresa.
Em outra nota divulgada em 22 de janeiro de 2009, no jornal O Globo, o expresidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Adilson
dos Santos, informou que foram homologadas 150 dispensas de trabalhadores
de dezembro de 2008 a 22 de janeiro de 2009, temendo, assim, que o impacto
viesse a ser maior. Santos avaliou que a empresa poderia demitir cerca de 3
mil trabalhadores para os próximos períodos, aproximadamente 20% do seu
efetivo total. Dois meses antes de a demissão coletiva acontecer, em nota
divulgada pelo jornal Valor Econômico em 18 de dezembro de 2008, o
presidente Frederico Fleury Curado disse: “Se eu tivesse certeza de que não ia
fazer (demitir) [...]. Só vamos tomar uma decisão drástica se estiver em risco a
sobrevivência da empresa”.
No entanto, a Embraer veio a público no dia 19 de fevereiro de 2009, através
de um comunicado divulgado à imprensa, e anunciou a demissão coletiva de
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4.273 funcionários, sem prévia negociação com o sindicato ou com os
funcionários, alegando a emergência da decisão devido aos efeitos causados
em decorrência da crise sem precedentes que afetou a economia global, em
particular o setor de transporte aéreo. Portanto, segundo a empresa, tornou-se
inevitável efetivar uma revisão de sua base de custos e de seu efetivo de
pessoal sem adequar-se à nova realidade de demanda por aeronaves
comerciais e executivas. A empresa começa a viver uma das piores crises nas
relações de trabalho de sua história (NOGUEIRA, 2013).
Em apenas um dia, 4.273 trabalhadores foram demitidos. Dentre os demitidos,
a maioria eram trabalhadores da produção, mas os trabalhadores da gestão e
da engenharia também foram demitidos. Durante o processo de privatização, a
Embraer chegou a trabalhar com apenas 3.849 trabalhadores nos de 1996.
Dentre o pacote oferecido pelo governo brasileiro aos sócios investidores
brasileiros e estrangeiros fazia parte enxugar o quadro de funcionários. Um
total de 7.354 de 1989 a 1994, incluindo cipeiros e diretores sindicais. A
inflexão do número de trabalhadores acompanhou os bons resultados da
empresa. Em 1997 o número de trabalhadores chegou a 4.464, em 2000
ultrapassou os 10 mil trabalhadores e obteve o ápice em 2007 com 23.734
trabalhadores. Em 2009, após a demissão em massa, a Embraer encerrou o
ano com 16.853 trabalhadores. Um prejuízo pessoal, mas também social para
a cidade de São José dos Campos (ver gráfico 08).
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Gráfico 8 - Variação do emprego em São José dos Campos (2003-2013)

20000
15000

14.932

13.674

10000
7.764
6.100

5000
3.409
0

-586
-952
2003
2004

5.838
4.159

3.886

402

211
2005
2006

2007

2.912

332
2008
2009

-5000

2.445

2010

991
630

2011

979
852
-533
-932
2012
2013

-6.308

-10000
Geral

Indústria

Serviços

Comércio

Construção civil

Outros

Fonte: Prefeitura de São José dos Campos
Nota: dados trabalhados pelo autor

3.4 Crise e conflito na Embraer
A Embraer vive, desde a demissão dos 4.273 funcionários em fevereiro de
2009, uma crise no contexto da gestão das relações de trabalho. Os conflitos
se intensificaram entre a empresa e parte dos funcionários representados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SMSJC). Como marco
desse novo período das relações de trabalho entre a Embraer e os seus
trabalhadores, em março de 2009 o funcionário Herbert Claros da Silva foi
eleito vice-presidente do sindicato.
Foram pouquíssimas as greves realizadas pela Embraer desde a sua
privatização. Houve uma paralisação de 2 horas em outubro de 1999,
e no mês seguinte houve paralisação de 30 minutos, ambas por
aumento salarial e redução da jornada para 36 horas semanais. Em
2000, a linha de produção parou por 24 horas também por aumento
salarial. A próxima greve só ocorreu mais de 10 anos depois, em
setembro de 2011, quando a linha de produção parou por 24 horas
reivindicando reajuste salarial de 17,45%, direito a eleição de
Delegados Sindicais, melhores condições de saúde e segurança e
redução de jornada para 40 horas semanais (MORAES, 2013, p.
279).

Mas foi apenas no início de setembro de 2011, ano marcado pelo falecimento
de um trabalhador terceirizado que atuava em condições precárias, que a

162

insatisfação dos trabalhadores cresceu, principalmente aqueles que faziam
parte da produção. Os trabalhadores então se organizaram e, depois de quase
11 anos, a Embraer parou por 24 horas no dia 22 de setembro daquele ano.
Em 2012, a empresa voltou a parar, mas apenas 1 hora em uma reivindicação,
como um aviso de uma possível greve durante as negociações pelos reajustes
salariais no mês de outubro.
Em abril de 2014, a Embraer foi condenada a pagar R$ 3 milhões por danos
morais coletivos por manter trabalhadores terceirizados em condições
precárias dentro de sua fábrica na cidade de Gavião Peixoto, em São Paulo. A
sentença foi dada pela 3ª Vara do Trabalho de Araraquara, em julgamento de
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no
município de Araraquara (SP). As irregularidades causaram a morte de um
empregado na fábrica, em setembro de 2012, e a amputação de parte do dedo
de outro funcionário.
No entanto, foi em 2013 que os conflitos entre os trabalhadores e a empresa se
intensificaram. Foram quase 40 horas de paralisações, incluindo uma greve de
24 horas, que contou também com os trabalhadores administrativos. Apenas
em outubro, mês da campanha salarial, foram três paralisações (dias 8, 23 e
31). A unidade da Avenida Faria Lima em São José dos Campos, a maior da
empresa, contou com a adesão de 11 mil trabalhadores, segundo o Jornal do
Metalúrgico, de 31 de outubro de 2013. Em 27 de novembro de 2013, os
trabalhadores da Embraer aceitaram a proposta de 8% de reajuste, mas os
conflitos continuaram, e em 29 de novembro ocorreu mais uma paralisação de
30 minutos na produção e protestos no portão principal da Avenida Faria Lima.
Os funcionários e o SMSJC reclamavam do reajuste salarial de apenas 1,5%
(8% no total) acima da inflação, inferior à média dos metalúrgicos de São
Paulo, que foi de no mínimo 2% (JORNAL DO METALÚRGICO, 6 de novembro
de 2013).
No ano de 2013, a negociação sobre a redução da jornada de trabalho de 43
para 40 horas semanais foi retomada. O SMSJC acredita que, com a redução
serão criados 1.199 novos postos de trabalho, o que igualaria a empresa às
horas praticadas pelos funcionários das suas principais concorrentes – a
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Boeing e a Bombardier. A Airbus utiliza a escala de 35 horas semanais
(JORNAL DO METALÚRGICO, 2013). A negociação foi levada à Câmara
Municipal de São José dos Campos, no dia 23 de outubro de 2013, e para
Brasília, via Superintendência Regional do Trabalho do Estado de São Paulo,
para uma reunião com o ministro do trabalho no início de 2014 (JORNAL DO
METALÚRGICO, 11 e 23 de outubro de 2013).
A EMBRAER vive um ótimo momento financeiro. Está na hora desse
lucro ser usado em benefício dos trabalhadores. Vamos cobrar da
Câmara Municipal e da Prefeitura que intercedam junto à empresa
para que atenda a reivindicação dos trabalhadores, afirma o vicepresidente do Sindicato, Herbert Claros da Silva (JORNAL DO
METALÚRGICO, 16 de abril de 2013).
O ano de 2013 ficará marcado na história das lutas dos trabalhadores
da EMBRAER. Após duas décadas sem greves unificadas entre
administrativo e produção, a EMBRAER viu seus hangares e salas
parados por três vezes. No dia 8 de outubro, na fábrica da Avenida
Faria Lima, e dia 23, na unidade do distrito de Eugênio de Melo,
houve paralisações de quatro horas. Já no dia 31 de outubro, foi
deflagrada a greve de 24 horas (JORNAL DO METALÚRGICO, 27 de
novembro de 2013).

Se o ano de 2013 foi conturbado, somando-se 39,1 horas de paralisações na
produção por motivos reivindicatórios dos trabalhadores, o ano de 2014 fica
para a história da Embraer como o mais conturbado nas relações entre
empresa e trabalhadores. Foram quatro dias de greve na empresa, quatro
destes consecutivos, entre 5 e 10 de novembro. A primeira paralisação do ano
ocorreu no dia 21 de outubro, quando cerca de 7 mil funcionários aprovaram
por assembleia uma greve que duraria 24 horas. Os protestos eram contra a
proposta de reajuste salarial e também contra o valor da Participação de
Lucros e Resultados (PLR) oferecido pela empresa (OLIVEIRA; NOGUEIRA,
2016).
A greve de novembro foi a maior paralisação realizada pelos trabalhadores da
empresa desde a sua privatização. Dificilmente os trabalhadores mantêm o
movimento paredista por mais de 24 horas. Como explicarei com mais detalhes
na próxima seção, a Embraer, além de promover um intenso trabalho de
subjetivação dos seus trabalhadores, persegue e ameaça os trabalhadores
sindicalizados ou os mais resistentes à ordem. É comum a empresa filmar as
greves e assembleias, e enviar comunicados repudiando as atitudes da
resistência sindical.
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Ainda sobre a greve de novembro de 2014, um fato inusitado ocorreu durante a
última assembleia, realizada na segunda-feira do dia 10 de novembro, que
contou com a presença de milhares de trabalhadores. Um grande grupo de
funcionários da empresa vestidos de azul organizaram-se e criaram um
movimento “antissindical” de contenção à resistência dos trabalhadores
grevistas. Eram técnicos, engenheiros e gestores que se organizaram com o
apoio da empresa para defender os valores e as normas instituídos por ela. Tal
fenômeno social, denominado como movimento de

“contrarresistência

organizada”, e as suas decorrências serão abordados com detalhes no próximo
capítulo.
A estratégia do movimento de “contrarresistência organizada” aparentemente
surtiu efeito. Desde 2014, não houve mais greves na Embraer, apenas uma
paralisação que atrasou em apenas uma hora a produção, ocorrida em 29 de
setembro de 2016, junto com outras entidades sindicais em um dia de atos
nacionais. É claro que há outras variáveis, principalmente em nível macro, para
explicar essa suposta calmaria nos conflitos entre empresa e trabalhadores, ou
mesmo entre os próprios trabalhadores. A crise político-econômica que se
instaurou a partir de 2012, como não podia ser diferente, refletiu no emprego
do trabalhador brasileiro. Se a “bonança” do mercado de trabalho, entre 2002 e
2010, favoreceu o movimento sindical que galgou quase uma década de
reajustes acima da inflação (como já apresentado no capítulo 2), em um
momento de forte retração nas ofertas de emprego, o movimento sindical perde
apoio de parte da classe trabalhadora, aflita para manter-se empregada. A
Embraer, nesse momento, já concluiu dois processos de demissões
voluntárias, atingindo 1.463 trabalhadores no primeiro processo e mais 180 no
segundo, este realizado apenas um mês após o término do primeiro.
Os processos de demissão voluntária são utilizados como ferramentas para
amenizar os impactos que as demissões podem gerar à imagem da
organização. No caso da Embraer, as demissões nunca precisaram ser
mascaradas. A Embraer, seja estatal ou privada, jamais poupou esforços
quando achou necessário demitir os seus trabalhadores. No entanto, dado ao
novo entender definido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), após a
demissão coletiva de 2009 na Embraer, visto que a negociação coletiva é
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imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, a empresa
precisou reformular a sua estratégia de demissão em massa. Foi através do
Plano de Demissão Voluntária (PDV) que a empresa encontrou a melhor
maneira. Os PDVs servem para demitir não os voluntários, mas os ameaçados
que, pressentindo o futuro ingrato que a empresa lhes reserva, acreditam que é
melhor sair com o benefício que o PDV oferece do que com o plano de
demissão padrão que se aproxima.
A própria tradição de perseguição aos sindicalizados e grevistas na Embraer
dificulta a organização das reivindicações dos trabalhadores, e a crise do
trabalho no Brasil, o movimento de “contrarresistência organizada” e as
ameaças com os processos de PDV (que se iniciam muito antes de serem
oficializados) são os principais fatores para uma situação de calmaria dos
trabalhadores, principalmente os das frações mais precariadas da Embraer.
3.5 Trabalho e subjetividade na Embraer
Com certeza, quem viajou de avião já se perguntou como é possível perceber
tamanha monstruosidade e ao mesmo tempo leveza deste veículo aéreo.
Imaginem fazer parte de uma equipe que produz aviões? A subjetivação na
formação da identidade da pessoa, da sua personalidade, do seu eu (self), em
um mundo carente de sentido, é imediata. “Isso mexe com a subjetividade dos
trabalhadores no sentido do envolvimento com o produto, ainda que muitos
deles passem a vida sem nunca terem sido transportados por um avião”
(MORAES, 2013, p. 290).
Desde a sua privatização e com as consequentes reestruturações, rapidamente
a antiga Embraer fordista cedeu lugar a um novo projeto de organização
fundamentado nos conceitos da gestão flexível, do toyotismo e da
reengenharia, alinhando-se às exigências do modelo de desenvolvimento pósfordista e às suas políticas econômicas neoliberais. Como já mencionado,
umas das principais características das empresas pós-fordistas é a sua
capacidade

em

subjetivar

os

seus

trabalhadores.

O

novo

modelo

organizacional começa a ser implementado apoiado na competitividade global,
na tecnologia de alta performance e na forte gestão de relações. Isso gera uma
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relação

de

dependência

do

trabalho

e

certamente

influencia

o

comprometimento – criando um ambiente de consentimento que predomina
sobre o conflito inerente às relações de trabalho.
Não só a internalização dos valores e da conduta, mas também das
metas e da filosofia lean, seriam novas tarefas acumuladas pelos
trabalhadores da Embraer. Eles devem, além de controlarem a si,
controlar o outro, seja no papel de liderança, seja na avaliação 360°,
seja no trabalho em equipe. Qualquer falha de conduta de outrem,
que possa causar prejuízo à Embraer, acionistas, parceiros,
fornecedores e até outro trabalhador, pode ser levada ao novo canal
de denúncias da Embraer: o Canal de Práticas Danosas, gerido por
empresa terceirizada. Supervisionado diretamente pelo Conselho de
Ética da empresa, é divulgado que o canal tem por objetivo coibir
desvios de materiais, corrupção, sabotagem, furto de pesquisa e
know-how tecnológico, mas principalmente, o que se observa é que
ele corrobora com o papel político de quebrar a solidariedade de
classe e colocar os trabalhadores em concorrência (MORAES, 2013,
p. 265).

As principais mudanças na Embraer com o intuito de transformar os seus
empregados em colaboradores foram alinhadas ao forte trabalho do seu setor
de RH, que contou com o auxílio da empresa de consultoria Shingijutsu (que
significa nova tecnologia em japonês). Entre essas mudanças estão: a
implementação do salário variável pautado em metas de produção, conhecidas
como “Avaliação e Capacitação Graduada”; a implantação de projetos de
envolvimento colaborativo dos trabalhadores, tais como “Boa Ideia”, “Conversa
com a Direção”, “Olho Vivo” e “Portal de Ética Embraer”, além do Núcleo de
Desenvolvimento de Pessoas Casimiro Montenegro, criado em 2008 para
educar o trabalhador na nova filosofia gerencial toyotista. A Embraer, ao
mesmo tempo que precariza e intensifica o trabalho, principalmente dos
trabalhadores da produção, amplia os programas que visam aumentar os laços
subjetivos dos trabalhadores com a empresa. Esta é tipicamente uma
característica das empresas pós-fordistas: ampliar a exploração sob o controle
subjetivo do trabalhador (MORAES, 2013).
Tais ferramentas de gestão, fundamentadas no modelo toyotista, foram
pioneiras no cenário nacional e inspiraram muitas outras organizações. A
Embraer, em seu período privado, além de ser reconhecida por seus produtos,
tornou-se reconhecida pela sua gestão, para muitos um símbolo do Brasil que
deu certo. O departamento de Recursos Humanos da empresa tornou-se
conhecido e levou muito das suas experiências para o mercado. As pesquisas
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acadêmicas realçam essa capacidade de subjetivação da empresa e a
competência do RH – tanto as pesquisas críticas como aquelas que enaltecem
tais feitos.
No entanto, fica claro na experiência recente da Embraer que, mesmo com
todo o aparato tecnológico da área de RH, a proposta subjetiva tem o limite da
proposta objetiva das relações de trabalho. A intensificação e a precarização
das condições de trabalho na empresa, principalmente das frações mais
precariadas, enfraquecem a proposta subjetiva que visa o consentimento e o
comprometimento dos seus trabalhadores e desperta os movimentos e
comportamentos de resistência.
Outra característica da gestão de pessoas e de controle do comportamento dos
seus trabalhadores é o assédio moral praticado pela empresa. A perseguição
aos sindicalizados ou aos que participam dos movimentos paredistas é
explícita. A empresa registra com fotos e vídeos qualquer movimentação de
trabalhadores para depois interrogar aqueles que participaram, fato reportado e
presenciado por entrevistados (mais detalhes no próximo capítulo). Em suma, a
Embraer utiliza-se tanto de métodos modernos de cooptação como também de
métodos coercitivos para obter o controle dos seus trabalhadores.
3.5.1 Há trabalhador precariado na Embraer?
Existe uma crença generalizada, mesmo partindo de alguns autores críticos, de
que as empresas pós-modernas que usufruem dos conceitos do modelo de
gestão flexível aos moldes toyotistas de produção e praticam “a gestão
participativa” no chão de fábrica superam radicalmente as tarefas repetitivas e
rotineiras existentes na linha de montagem fordista, rompendo assim com a
matriz do trabalho desqualificado.
Além do mais, aparentemente, a ideia que se faz do trabalhador da Embraer é
que ele integra uma elite da classe trabalhadora. Afinal, se os trabalhadores
das montadoras de automóveis são considerados mais qualificados e parte de
uma elite da classe trabalhadora, imagine o trabalhador que produz aviões? A
ideia da complexidade e da tecnologia utilizada pela Embraer é real, mas o
conhecimento tecnológico está restrito aos engenheiros da empresa. São
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muitos que integram uma elite da classe trabalhadora da Embraer. Segundo o
SMSJC, metade dos 14 mil trabalhadores da Embraer de São José dos
Campos,

principal

unidade

da

empresa,

está

alocada

na

gestão

(administradores e engenheiros), e a outra metade está alocada na produção.
Estes últimos são responsáveis por trabalhos repetitivos e que não
pressupõem grandes qualificações. São eles os quais classificamos como
trabalhadores precários, com piso salarial de R$ 1.336,00, fixado em 2015.
Para se ter uma ideia, pessoas que produzem aviões, supostamente
uma “elite” da classe trabalhadora, têm o piso do salário fixado em R$
1.336,00 (2015). A mão de obra representa em média 15%
(2005/2015) da receita da empresa. A empresa paga três vezes
menos aos seus empregados operacionais do que as suas principais
concorrentes. Enquanto o salário-hora médio da produção da Boeing
é de U$ 26,20, o da Airbus U$ 25,10 e o da Bombardier é de U$
20,50, o da Embraer é de R$ 7,51, em 2015 (NOGUEIRA;
GONSALES, 2015).

A privatização da Embraer e as consequentes pulverizações do seu capital em
2000/2001 e 2006, bem como o alinhamento aos padrões da governança
corporativa, impuseram reestruturações radicais no uso da força de trabalho,
principalmente através de terceirizações, reorganização do layout da empresa,
mudança no perfil de contratação, internalização de padrões comportamentais,
entre outros. “Há aumento de produtividade e de intensificação tanto via
avanços tecnológicos informatizados quanto pelas reestruturações produtivas
que tornam a gestão da empresa cada vez mais próxima ao modelo toyotista”
(MORAES, 2013, p. 195).
As duas maiores reestruturações promovidas pela empresa durante o processo
de privatização foram a demissão de mais de 7.354 entre 1989 e 1994 e a
demissão em massa de 4.273 em 2009, o que caracterizou um novo período e
uma nova política de gestão de pessoas e relações de trabalho alinhada ao
novo objetivo da organização privatizada: gerar resultados para os acionistas
da empresa. Em ambas as ocorrências, foram registradas readmissões de
alguns trabalhadores com salários inferiores aos seus contratos anteriores.
Um estudo setorial do DIEESE de 1998 constatou que houve incremento de
produtividade via rebaixamento salarial na Embraer e que essa redução de
valor nominal do salário foi provocada mais por uma política deliberada
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adotada pela empresa após a sua privatização. O salário médio do trabalhador
horista, em setembro de 1998, situa-se num patamar 46,58% inferior ao nível
salarial praticado em abril de 1987. O custo da produção no tocante à mão de
obra passou de 16% em 1996 para 8% em 2004, de acordo com o mesmo
estudo.
Muitos trabalhadores demitidos em 2009 foram recontratados pela
empresa com salários rebaixados para exercer as mesmas funções
que antes. Um metalúrgico relata que tinha salário de R$ 3.620,00 em
2009 e foi recontratado por R$ 1.504,00 em 2011, uma diferença de
mais de R$ 2.000,00 (MORAES, 2013, p. 289).

A fragmentação dos trabalhadores pelas terceirizações, o medo do
desemprego, a redução dos salários e dos benefícios, a ampliação das
ferramentas de convencimento e envolvimento subjetivo e o consequente
aumento dos problemas com saúde explicitam o processo de constante
precarização das condições de trabalho na Embraer, principalmente após a sua
privatização e pulverização do seu capital. Em 2005, eram 2.474 trabalhadores
terceirizados trabalhando na empresa, hoje são quase 4 mil trabalhadores
(EMBRAER, 2005, 2015). Na Embraer privatizada e alinhada à gestão flexível
proposta pelo modelo pós-fordista, constata-se uma crescente pulverização de
capital e a utilização de artifícios financeiros para aumentar os seus lucros reais
e fictícios, o que parece ter uma relação estreita com a superexploração e a
intensificação do uso da força de trabalho. Não à toa, surgem os movimentos
de resistência, pela mudança e pela ordem, os quais colocam em xeque a
capacidade da Embraer em produzir o comprometimento. Assim como tantas
outras empresas, a Embraer, sob os conceitos da gestão flexível e
financeirizada, amplia a precarização dos envolvidos na sua produção, mas
também demonstra claramente o seu desprezo pelos trabalhadores do “mais
salário” – sua burguesia assalariada. A empresa pós-fordista, sob a sua
crescente capacidade de subjetivação, subestima as necessárias concessões –
as boas relações objetivas de trabalho – na busca pelo comprometimento. Não
há intento subjetivo que perdure sob a precariedade das condições reais do
trabalho.
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CAPÍTULO 4: ETNOGRAFIA COM TRABALHADORES DA EMBRAER

4.1 A Sociologia Pública e o estudo de caso ampliado
O sociólogo e etnógrafo Michael Burawoy (2006), inspirado nos princípios da
filosofia da práxis de Gramsci e da Antropologia (precisamente pelo método
etnográfico da disciplina), propôs a revitalização da tradição da Sociologia
Pública ao expor a sua crítica sustentada em 11 teses ao estilo manifesto
comunista no encontro da American Sociological Association, em 2004
(PERLATTO; MAIA, 2012). Burawoy propõe uma nova Sociologia Pública como
alternativa reflexiva ao que ele denomina de Sociologia Tradicional. Essa
divisão comportaria: a sociologia profissional – destinada à demanda
acadêmica; a sociologia orientada – voltada para políticas públicas e praticada
como forma de trabalho; e a sociologia crítica – que atua como reflexão da
própria sociologia (PERLATTO; MAIA, 2012; PUTNEY; ALLEY; BENGTSON,
2005).
Há, entretanto, um outro tipo de sociologia pública – a sociologia
pública orgânica, na qual o sociólogo trabalha em estreita conexão
com um público visível, numeroso, ativo, local e frequentemente um
contra-público. A maior parte da sociologia pública é, na verdade, do
tipo orgânico – os sociólogos trabalham com movimentos trabalhistas,
associação de moradores, comunidades de fé, grupos pelos direitos
de imigrantes, organizações de direitos humanos. Entre o sociólogo
público orgânico e um público está um diálogo, um processo de
mútua educação. O reconhecimento da sociologia pública deve se
estender ao tipo orgânico, que frequentemente permanece invisível,
privado, e é muitas vezes considerado estar à parte de nossas vidas
profissionais. O projeto dessas sociologias públicas é tornar visível o
que é invisível e validar essas conexões orgânicas como parte de
nossas vidas sociológicas (BURAWOY, 2005, p. 15).

Burawoy, inspirado no intelectual orgânico de Gramsci, vislumbra uma
sociologia pública orgânica, menos isolada (PUTNEY; ALLEY; BENGTSON,
2005), mais sensível e engajada nas demandas da sociedade civil, em um
processo sustentável – de retroalimentação – em que a teoria é oxigenada
pelas urgências da sociedade, em que exista uma troca entre o público
acadêmico e o não acadêmico, e não no Estado, tido como domínio da ciência
política, ou no mercado, terreno por excelência da economia (PERLATTO;
MAIA, 2012). “A sociologia pública tem direcionado a academia e a não
academia para o diálogo” (VAUGHAN, 2005, p. 413).

171
A ciência social e o senso comum não são coisas isoladas e
incomensuráveis. Em outras palavras, é possível, embora nem
sempre seja fácil, construir uma passagem do senso comum à ciência
social; e é possível que alguém possa elaborar o bom senso a partir
do senso comum. Com efeito, essa é a tarefa do etnógrafo público
(BURAWOY, 2014, p. 12).

A ciência reflexiva parte do diálogo entre nós mesmos e, depois, entre os
cientistas sociais e as pessoas que eles estudam. Ela emerge do choque entre
a teoria acadêmica e as teorias populares existentes. Ambas começam a sua
interação a partir de locais reais. À medida que os sentidos, as atitudes e
mesmo o conhecimento não pertencem aos indivíduos, mas são construídos
pelas relações sociais, nós deveríamos obter amostras de situações sociais, e
não de populações de indivíduos (BURAWOY, 2014).
A Sociologia Pública, tal como vem sendo apresentada nos últimos anos,
especialmente por Burawoy (2005), dá uma grande importância ao ator social e
assemelha-se, como o próprio autor afirma, com a Sociologia Pública da Ação
de Alain Touraine (1978). Em Touraine (1978), a ação do sociólogo também é
destacada com o objetivo de fazer aparecer as relações sociais e de torná-las o
objeto principal da análise.
Qualquer sociologia que ignorasse esse jogo de vontades coletivas
seria um constructo artificial. Dessa forma, a sociedade civil demanda
intelectuais que explicitem e ‘forcem a passagem’, por assim dizer,
das classes para o político – pois é nessa esfera que as mudanças
transcorrem (MELO E SILVA, 2009, p. 289).

A Sociologia Pública é a penetração da sociologia profissional no espaço
público para que as suas descobertas possam ser aplicadas em apoio a certos
valores e interesses. Com efeito, a matéria-prima básica da sociologia é o
estudo de todas as formas de resistência às transações e às instituições
carregadas de poder. Nós não podemos definir a sociologia pública sem fazer
referência direta ao reconhecimento dos direitos estabelecidos pela oposição a
todas as formas de dependência e de dominação. Hoje, a sociologia pública
constitui a sociologia geral, tal como os estudos sobre a mulher, que são parte
essencial da sociologia geral de hoje, e não um campo de estudo especial e
separado (TOURAINE, 2012).
A ciência reflexiva parte do diálogo entre nós mesmo e, depois, entre
os cientistas sociais e as pessoas que eles estudam. Mas ela não é
alavancada a partir de um ponto arquimediano fora do tempo e do
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espaço; ela não cria conhecimento ou teoria com tábula rasa. Ela
emerge do choque entre as teorias acadêmicas e as teorias
populares existentes. Ambas começam sua interação a partir de
locais reais (BURAWOY, 2014, p. 48).

Não pode haver microprocessos sem macroforças, nem macroforças sem
microprocessos. A questão é como lidamos com o seu relacionamento. Isso
requer que reconheçamos quão teoricamente absorvidos estamos quando
vamos a campo. Em vez de tentarmos reprimir como sendo um viés, devemos
transformar isso num recurso para a construção de conexões entre o micro e o
macro. “Através do conhecimento intensivo de um universo pequeno, chega-se
a interpretações largas e a análises abstratas sobre as estruturas conceituais
que criam os valores presentes nas vidas dos atores sociais investigados”
(ROCHA; BARROS; PEREIRA, 2005, p. 123).
Você, leitor, bem que poderia perguntar como um só etnógrafo,
trabalhando numa fábrica, poderia esclarecer alguma grande
transformação. A resposta vem através das quatro ampliações
definidas no estudo de caso: a ampliação do observador dentro das
vidas dos participantes sob observação; a ampliação das
observações através do tempo e do espaço; a ampliação dos
processos micro às forças macro, e entre sucessivas reconstruções
da teoria (BURAWOY, 2014, p. 15).

As macroforças influenciam as vidas das pessoas, seja aqui ou em qualquer
lugar. São determinantes sobre as nossas condutas como pessoas e, como
não podia ser diferente, são constantemente transformadas. O estudo de caso
ampliado nos possibilita identificar tais pressupostos em nossos objetos de
estudos. A ideologia (como forma de interpretação da realidade) das pessoas
não se identifica com perguntas, nem qualitativas, nem quantitativas, se
observa e se ouve com o tempo. Ao olhar da metodologia utilizada nesta
pesquisa, a melhor maneira de se obter algo próximo à realidade é vivenciar ao
máximo tal realidade. No estudo de caso ampliado, a teoria não é descoberta,
mas revisada; não é induzida, mas aperfeiçoada; não é desconstruída, mas
reconstruída.
A meta da teoria não é estar tediosamente correta, mas
brilhantemente errada. A teoria existe para ser ampliada e estendida
em face das anomalias externas e contradições internas. Não
partimos de dados, mas da teoria. Aqueles que gostariam que nos
despíssemos da teoria antes de entrarmos no campo estão
enganados a si mesmos. Em sua suposta pureza, eles se tornam
vítimas inconscientes dos vieses que procuram evitar. A teoria
permite-nos a ampliação do micro ao macro, ao identificar as forças
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macro que trabalham para conformar e reproduzir os processos
sociais micro (BURAWOY, 2014, p. 33).

O estudo de caso ampliado é uma das ferramentas metodológicas utilizadas
pela Sociologia Pública que emerge dos pressupostos metodológicos
fundamentados na etnografia reflexiva e no marxismo sociológico. Trata-se de
uma etnografia da práxis, em que a realidade permite a contestação e o
desenvolvimento da ciência, ao mesmo tempo que a ciência possibilita aos
atores sociais o conhecimento e a transformação da sociedade, uma relação
orgânica de mútua sustentação e de cunho político, já que tanto o intelectual
orgânico quanto as pessoas envolvidas nutrem-se dessa relação. Valorizam-se
o sujeito (objeto) e o seu conhecimento, além de se fomentarem novos
ensinamentos, dando-lhes a autonomia de pensar e de agir – de fazer política.
Nesse sentido, a pesquisa é uma intervenção crítica cujo objetivo é a reflexão
em seu sentido emancipador no espaço em que se realiza, como acontece com
professores

e

pesquisadores

(NEUHAUS;

CALELLO,

2006;

FERRAZ,

FERRAZ, 2016; MISOCZKY; FLORES; BOHM, 2008).
Não nos empenhamos em separar o observador do participante, o
sujeito do objeto, mas sim reconhecendo sua coexistência
antagônica. Nós somos sempre simultaneamente participantes e
observadores, porque nós inescapavelmente vivemos no mundo que
estudamos. A técnica da observação participante simplesmente nos
torna mais acurados e atentos sobre esse imbróglio ético e existencial
(BURAWOY, 2014, p. 28).

A premissa que distingue a ciência positiva da reflexiva é a da existência de um
mundo “externo” que pode ser construído como algo separado e totalmente
diferente daqueles que o estudam (BURAWOY, 2014, p. 52).
Enquanto a ciência positivista nega e reprime tais antinomias, a
ciência social reflexiva centra-se nelas, faz delas o seu objeto de
reflexão, não ao abstraí-las, mas ao estimulá-las no contexto de sua
produção. O estudo de caso ampliado procura seguir estes princípios
da ciência reflexiva (BURAWOY, 2014, p. 29).

Instaura-se o dualismo metodológico, em que cientistas sociais excluem-se e
isentam-se das teorias que criam sobre os outros (GOULDNER, 1970). No
caso dos movimentos sociais, como explica Touraine (1978), a estatística
torna-se um tanto quanto distante e, portanto, limitada e sem capacidade de
intervenção, mesmo porque se pressupõe um conhecimento neutro em um
mundo social estático. “O engajamento em um conflito ou disputa social é um
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jeito maravilhoso de ver como a sociedade funciona, ao vivo e a cores”
(BONACICH, 2005, p. 118).
Nesta versão da etnografia, nós não livramos nossas mentes dos
juízos prévios, mas os esclarecemos e problematizamos; nós não
acumulamos dados dia após dia, para somente computá-los e, por
meio disso, inferir uma teoria lá no final, como se ninguém mais
tivesse pensado nessas questões antes. O estudo de caso ampliado
combina teoria com dados e com outras teorias (BURAWOY, 2014, p.
35).

Partimos da teoria que guia as nossas interações com os outros e nos permite
identificar as forças relevantes que atuam além do nosso meio. Durante esse
processo, a sua inadequação torna-se aparente nas anomalias e nas
contradições que buscamos corrigir. Quer seja a teoria popular, quer seja a
acadêmica, elas se tornam a base do caso que dá sentido aos âmbitos de
pesquisa que estão além da sua própria particularidade.
A ideologia produz seu próprio estudo sobre a instituição imaginária
da sociedade, a ideologia produz esquema de interpretação, de
dissimulação, de justificação, de divulgação e de renovação. Não
existem intelectuais sem amarras e sem ponto de apoio (FARIA,
2003, p. 29).

O modelo reflexivo de ciência abraça não o afastamento, mas sim o
engajamento como via para o conhecimento sociológico. Baseada em nossa
própria participação no mundo que estudamos, a ciência reflexiva mobiliza
múltiplos diálogos para alcançar as explicações do fenômeno empírico. A
objetividade não é medida por procedimentos que asseguram um cuidadoso
mapeamento do mundo, mas pela ampliação do conhecimento, quer dizer, pela
imaginativa e parcimoniosa reconstrução da teoria para acomodar as
anomalias (BURAWOY, 2014).
A historiografia e a sociologia não ocupam compartimentos
estanques; vivemos a história enquanto pesquisamos. A forma como
nós vemos o mundo hoje é intrinsecamente moldada pela forma
como nós éramos ontem. A vitalidade de uma tradição teórica
depende de ela ser continuamente desafiada e, a partir disso,
encontrar engenhosas estratégias de sobrevivência (BURAWOY,
2014, p. 29).

O método guia o sujeito em sua relação com o objeto, mas não pode lhe limitar
os movimentos. “[...] o método que consiste em elevar-se do abstrato ao
concreto é para o pensamento a maneira de se apropriar do conceito, ou seja,

175

o modo de o reproduzir sob forma de concreto pensado (MARX, 1974, p. 3839). Marx também já observava que se a aparência dos fenômenos fosse igual
à sua essência, não haveria ciência. Portanto, o sujeito pode cada vez mais
dominar o objeto, mesmo sabendo que esse domínio esteja indicando o quanto
o objeto é ainda desconhecido para o sujeito. A ideologia produz o seu próprio
estudo sobre a instituição imaginária da sociedade, a ideologia produz
esquema de interpretação, de dissimulação, de justificação, de divulgação e de
renovação. Os cientistas positivistas burgueses, em defesa de sua categoria
científica, afirmam que a ciência precisa estar separada dos valores do sujeito
pesquisador. Contudo, não há neutralidade, visto que os critérios e os
conteúdos científicos defendem os interesses da classe dominante. Não
existem intelectuais sem amarras e sem ponto de apoio. A ciência positivista
caracteriza a distância entre sujeito e objeto tal como se fosse um critério
decisivo na busca pela verdade. No entanto, o resultado desse processo é a
reprodução de um sistema alienante envolto em uma atmosfera de
imparcialidade e um discurso do uso da razão, que se limita a apresentar a
aparência dos fenômenos, sobretudo por fazer uso de limitados métodos
reprodutivos que buscam manter o status quo das relações sociais,
econômicas e culturais vigentes (FERRAZ; FERRAZ, 2016; LOWY, 2000).
“Todo pesquisador leva consigo seus valores para o campo, quer ele acredite
ou não” (BONACICHI, 2005, p. 119).
A moda atual da “antropologia reflexiva” pode às vezes dar a
impressão de transformar a etnografia em autobiografia. Mas há um
reconhecimento muito mais nítido hoje em dia de que a posição do
etnógrafo não é simplesmente a de alguém que tanto afeta essa vida
como é afetado por ela (FIRTH, 1997, p. 32).

O estudo de caso ampliado pode ir a fundo nos binômios políticos de
colonizador e colonizado, branco e negro, metrópole e periferia, capital e
trabalho, para descobrir múltiplos processos, interesses e identidades. É o
modelo reflexivo de ciência aplicado à técnica da observação participante. Não
se preocupa com a excepcionalidade do caso, uma vez que a preocupação não
deve ser a representatividade, mas a sua contribuição para a reconstrução da
teoria.
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O diálogo é o princípio unificador entre teoria e campo, campo e teoria,
possibilita a relação orgânica proposta pela ciência reflexiva da Sociologia
Pública. Ele está presente na intervenção do observador na vida participante,
demanda uma análise das interações nas situações sociais, desvenda os
processos locais em um relacionamento mutuamente determinado com as
forças externas e, não menos importante do que o diálogo entre observador e
participante, há o diálogo reflexivo do próprio observador pesquisador,
fundamental na imersão da nova teoria. O estudo de caso ampliado aplica a
ciência reflexiva à etnografia com o objetivo de extrair o universal do particular,
mover-se do micro para o macro, conectar o presente ao passado, antecipar e
participar do futuro (BURAWOY, 2014). “Ao revelar os limites da liberdade
humana, os limites da ciência reflexiva possibilitam as bases para a teoria
crítica da sociedade” (BURAWOY, 2014, p. 86).
O distanciamento importante para o pesquisador etnógrafo é aquele que
propicia o entendimento do “ponto de vista do nativo” (ROCHA; BARROS;
PEREIRA, 2005, p. 124) – o esforço de tentar se aproximar do modo como o
outro compreende o mundo. O mais famoso antropólogo estruturalista e
etnógrafo, Claude Lévi-Strauss, em O Pensamento Selvagem (1989), relata a
confusão de alguns colegas, como a do próprio pioneiro e conceituado
antropólogo

Bronisław

Malinowski,

que

não

obtiveram

sucesso

no

distanciamento ideológico para poder observar como o sujeito vê o mundo.
Esses autores acreditavam que os índios apenas denominam e conceituam a
natureza somente em função de suas necessidades, um conhecimento
limitado.
Os índios, para alguns pesquisadores, apenas nomeiam as espécies úteis ou
nocivas, as outras eles classificam genericamente como aves e ervas
daninhas. No entanto, um olhar mais cauteloso e menos pessoal, como o de
Handy e Pukui (1958), foi relatado por Lévi-Strauss. Os autores demonstram
aguçadas faculdades dos indígenas que lhe permitiam notar exatamente os
caracteres genéricos de todas as espécies vivas, terrestres e marinhas. “Quase
todos os indígenas reconhecem e identificam nomes específicos e descritivos
de pelo menos 450 plantas, 75 aves, de quase todas as cobras, peixes. Insetos
e mamíferos e, mesmo, 20 espécies de formigas” (FOX, 1953, p. 187-188).
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Segundo Strauss, na primeira impressão dos pesquisadores, ao compararem o
conhecimento dos índios ao de um pesquisador – conhecimento ocidental –,
eles notaram que os nativos não diferenciavam todas as espécies que
conheciam, como tentamos fazer. Os nativos de fato conhecem diversas
espécies em sua profundidade, e isso não ocorre apenas com alguns nativos, a
maioria detém o conhecimento.
A antropologia considera a etnografia mais do que uma metodologia de
pesquisa, por fazer parte do eixo fundador da disciplina. “O método etnográfico
é, na verdade, uma grande tradição dentro da antropologia, tornando-se uma
espécie de marca do conhecimento na disciplina” (ROCHA; BARROS;
PEREIRA, 2005, p. 124). A palavra ethos tem origem na Grécia antiga e denota
hábitos, raça, valores, povo ou grupo social. Mais especificamente, a palavra
significava para os gregos a natureza do homem. Funcionando como prefixo,
combina-se com a formação da palavra etnografia, que em suma se refere à
descrição sociocultural de um determinado grupo.
Há tempos, a etnografia superou os limites da disciplina para fomentar
pesquisas nos mais diversos campos como a medicina, as ciências sociais, a
psicologia e, mais recentemente, os estudos organizacionais. O interesse pela
etnografia tem sido vital para o desenvolvimento de uma compreensão
aprofundada do mundo das organizações e do trabalho (ALCADIPANI, 2010b;
CAVEDON, 1999; CAVEDON; LENGLER, 2005; DUARTE, 2015; JAIME, 2002;
TURETA, 2011; VASCONCELOS, 2007).
Felizmente podemos afirmar, com exceção de alguns retardatários,
que atualmente a etnografia foi reintegrada a vários corpos de teoria
social, em benefício tanto da etnografia quanto da teoria. A etnografia
reflexiva meramente consolida e esmiúça tal assimilação ao
transcender as posições convencionais: observador e participante,
micro e macro, historiografia e sociologia, tradição teórica e pesquisa
empírica. Nós transcendemos tais oposições não por dissolvermos
suas diferenças, mas por colocá-las em conversação (BURAWOY,
2014, p. 28).

A tentativa de descrever o que é ser outra pessoa é a principal reivindicação da
etnografia, com o objetivo de chegar até os significados simbólicos e culturais
que estão por trás das ações humanas. Nunca foi uma questão simples, mas
hoje parece quase hercúlea, dada a natureza problemática da identidade no
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mundo contemporâneo (GEERTZ, 1978; MAANEN, 2006). O processo de
pesquisa se desenvolve e fragmenta-se pela diversidade, uma profusão quase
carnavalesca de métodos. Compreender como as pessoas pensam, observar o
mundo pelas lentes dos pesquisados, pressupõe um emaranhado de
informações que demandam um tempo árduo de pesquisa. Não obstante, é
valorizada a ótica do pesquisador levando-se em consideração seus vieses,
seus valores e suas origens pessoais (ALCADIPANI; WESTWOOD; ROSA,
2014; ATKINSON, 2001).
Dito de outra maneira, o lugar da pesquisa de campo no fazer da
antropologia não se limita a uma técnica de coleta de dados, mas é
um procedimento com implicações teóricas específicas. Se é verdade
que técnica e teoria não podem ser desvinculadas, no caso da
antropologia a pesquisa etnográfica é o meio pelo qual a teoria
antropológica se desenvolve e se sofistica, quando desafia os
conceitos estabelecidos pelo confronto que se dá entre i) a teoria e o
senso comum que o pesquisador leva para o campo e ii) a
observação entre os nativos que estuda (PEIRANO, 1995, p. 8).

Esta pesquisa está alinhada à perspectiva da mudança radical, dada a
preferência pela dialética e pelos estudos de vertentes teóricas consideradas
humanistas radicais (BURREL; MORGAN, 1979). Ao realizarmos uma
abordagem empírica, como a etnografia, de origem interpretativista, não nos
distanciamos do compromisso da mudança e por isso fundamentamos a nossa
etnografia na proposta da Sociologia Pública apresentada por Michael Burawoy
(2014) e inspirada nos estudos de intuitos transformadores da filosofia das
práxis de Antonio Gramsci (1891-1937). “Uma filosofia da práxis só pode
apresentar-se, inicialmente, em uma atitude polêmica e crítica, como
superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto
existente (ou o mundo cultural existente)” (GRAMSCI, 1978).
O marxismo sociológico lida com o explicar e o transformar em larga escala, já
a etnografia vive confinada nos microprocessos. Essa divergência é
fundamental para a concepção do estudo de caso ampliado, pois se o
marxismo é criticado por muitas vezes refugiar-se nas nuvens, a etnografia fica
fundada na terra. Nesse sentido, a junção do marxismo e da etnografia
reflexiva parece ser um casamento perfeito, visto que permite a ampliação do
micro ao macro quando identifica as macroforças que trabalham para
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conformar e reproduzir os processos sociais vivos (BURAWOY, 2014;
BOTTOMORE, 2012).
4.2 Organização dos dados da pesquisa
A coleta de dados requer um pesquisador atento que, ao mesmo tempo, esteja
em harmonia com as pessoas do ambiente de pesquisa sem que elas
percebam, mesmo que saibam, o motivo da sua participação naquele grupo. O
tempo é o nosso grande aliado na pesquisa de campo. Dele, temos que nos
beneficiar. Diferentemente do jornalista – que não tem tempo –, não
precisamos explicitar o nosso interesse por informações. No campo, o que for
de interesse se repetirá e com o tempo dará o tom da sua importância em dado
ambiente de pesquisa. O contato prolongado com o campo de pesquisa é
fundamental

para

o

desenvolvimento

da

etnografia

(AGAR,

1980;

ALCADIPANI; REIS ROSA, 2010).
Para Jan Fook (2002), é importante o uso de diferentes perspectivas para a
coleta de dados, considerando-se a multiplicidade das pesquisas centradas na
prática. O autor sugere que é preciso pesquisar o objeto através de pelo menos
três perspectivas: (1) métodos etnográficos e observacionais; (2) documentos
existentes, tais como diários, arquivos, atas etc.; e (3) narrações da prática com
entrevistas e conversas. Trata-se de uma abordagem semelhante à de Marcus
(1998), que sugere uma etnografia multi-site através da qual as mesmas
pessoas ou grupos são rastreados por meio de diferentes configurações que
compõem os seus mundos.
Seguindo os pressupostos dos autores citados no parágrafo anterior, foram
utilizadas nesta tese diversas ferramentas de coleta de dados, tais como a
observação e a interação, vídeos, redes sociais, entrevistas semiestruturadas e
documentos variados. A utilização de observação e de entrevistas é uma
estratégia fundamental para os trabalhos etnográficos, já que os dados podem
ser relacionados, e novas conclusões poder ser obtidas (HAMMERSLEY;
ATKINSON, 1995).
Participei de reuniões no sindicato, ouvi os trabalhadores nas aberturas de
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e nas rescisões de contrato,
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frequentei a entrada da Embraer, acompanhei as mobilizações antes e durante
os

movimentos

paredistas

(greves),

conversei

com

trabalhadores,

pessoalmente e por telefone, tanto do setor produtivo quanto da gestão da
Embraer e de algumas outras empresas da região e participei de eventos no
SMSJC.
Mesmo com o uso de outras ferramentas, a maioria dos dados observados,
ouvidos e percebidos foram anotados no que chamarei de diário de campo.
Fazer anotações para a coleta de dados é quase uma arte. Não andamos com
um bloco de notas exposto, assim como fazem os jornalistas, tomamos muito
cuidado com essa ferramenta. Não é interessante essa intromissão no
ambiente de pesquisa. O ato de se tomar nota deve ser algo íntimo entre o
pesquisador e o seu diário ou bloco. Em campo, esses objetos podem
atrapalhar o processo de interação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa.
O mesmo acontece com outras ferramentas de trabalho, como gravadores,
câmeras fotográficas e celulares. Na pesquisa etnográfica, tais objetos devem
ser utilizados com parcimônia. No entanto, quando possível, as imagens
colaboram com a melhor interpretação da realidade social ao capturar cenas
relevantes do cotidiano, tornando-se um recurso adicional para análise de
dados (BUCHANAN, 2001).
A coleta de dados na etnografia pode ser variada, entretanto, o uso do diário é
fundamental no desenvolvimento da pesquisa. Diversas vezes, ao reler o
diário, encontramos assuntos e informações que haviam sido esquecidos. São
detalhes que contribuem com o resultado final da pesquisa. O tempo é o nosso
aliado na pesquisa de campo, o diário nos auxilia no trato dos dados e a
organização – o tratamento dos dados – orienta a futura narrativa da pesquisa.
Sem o diário e sem a organização dos dados, a pesquisa de campo será
imensamente prejudicada.
É no diário de campo que se exerce plenamente a disciplina
etnográfica: deve-se aí relacionar os eventos observados ou
compartilhados e acumular assim os materiais para analisar as
práticas, os discursos e as posições dos entrevistados, e também
para colocar em dia as relações que foram nutridas entre o etnógrafo
e os pesquisados e para objetivar a posição de observador. É, pois, o
diário de pesquisa de campo que permitirá não somente descrever e
analisar os fenômenos estudados, mas também compreender os
lugares que serão relacionados pelos observados ao observador e
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esclarecer a atitude deste nas interações com aqueles (WEBER,
2009, p. 158-159).

Para esta tese, foram produzidas, em média, 8 páginas escritas de diário por
dia de pesquisa de campo. Foram 52 semanas de pesquisa de campo – um
pouco mais de um ano de trabalho, com duas visitas semanais que se
estendiam durante os movimentos paredistas. Isso resultou em um total de 65
diários e, portanto, quase 600 páginas anotadas. Foram realizadas mais de 70
conversas com trabalhadores, 30 das quais abordadas nesta pesquisa. As
falas dos trabalhadores foram anotadas (depois da conversa) em blocos de
notas, uma preferência minha em relação ao uso de gravadores ou de algo
parecido. Atentei-me às falas marcantes e às palavras expressivas, e ao final
da entrevista, fazia um resumo da entrevista e anexava ao diário daquele dia
de pesquisa. Além das falas, também anotei o comportamento dos
trabalhadores, algumas reflexões, observações e constatações durante a
pesquisa de campo.
Uma virtude da etnografia: mesmo com a confecção final desta tese, ainda terei
material para explorar outros assuntos revelados no campo de pesquisa. São
temas como a presença de um pesquisador burguês em uma organização
trabalhadora, a saúde do trabalhador – física e emocional – no capitalismo
contemporâneo, São José dos Campos como uma cidade que pulsa, a mulher
no sindicato, entre tantos outros temas que emergiram durante a pesquisa.
As anotações eram realizadas, a grande maioria, dentro do meu carro, assim
que possível, em blocos de notas com data, hora e título. Ao final do dia ou no
máximo no dia seguinte, todas as anotações realizadas eram revistas e
transcritas para o editor de texto Word, com outras impressões não anotadas,
mas ainda frescas na memória. Assim, aos poucos, o diário de campo foi
sendo construído, conforme o ritual da maioria dos pesquisadores etnógrafos.
Ao final, o arquivo era salvo com a data do dia pesquisado e um título sobre o
principal assunto do dia, com o intuito de facilitar a organização da pesquisa e
o futuro tratamento dos dados (SANJEK, 1990).
Após três meses de pesquisa, comecei a codificar os diários produzidos e a
tratar os dados. Para esta etapa da pesquisa, é necessária a releitura dos
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diários já realizados e previamente ordenados por temas com o objetivo de
codificar o material e de, posteriormente, organizá-lo através do software. No
início da pesquisa, os temas são mais variados pela falta de experiência na
atividade de campo. Com o passar do tempo e através do auxílio do
tratamento, é normal reduzir os temas pesquisados, assim o pesquisador se
torna mais hábil para ir ao encontro dos acontecimentos relacionados à sua
pesquisa.
Para auxiliar o tratamento dos dados dos diários, utilizamos o software Atlas/ti
6.0, que possibilita uma maior agilidade na organização dos dados. Ele permite
criar e relacionar códigos, notas, citações, fotos e vídeos, e estabelecer
conexões entre esses elementos (FREITAS; BANDEIRA-DE-MELLO, 2013).
Para codificar, preferimos não utilizar o software, que apenas serviu para
relacionar os assuntos e para conectá-los. A codificação manual refere-se à
localização nos diários, entre as falas e observações do campo, de diferentes
temas. Identificam-se nos diários os temas que o campo explicitou à minha
lente com o objetivo de organizá-los. A codificação foi realizada com base nas
seguintes palavras-códigos: subjetividade, relações de trabalho, recursos
humanos, sindicato, saúde, assédio moral, resistência e consentimento. Os
diários foram subdivididos pelos espaços frequentados: sindicado, eventos
paredistas, portão de entrada da Embraer e outros eventos com trabalhadores
da Embraer.
4.3 A chegada ao campo de pesquisa como etnógrafo
A única manifestação popular de resistência da qual eu havia participado foi a
Manifestação de Junho de 20137. Jamais frequentei sindicatos, coletivos ou
organizações populares para lutar por algum direito. Nunca me faltou nada, sou
neto e filho de empresários, nasci em um bairro de classe média emergente,
estudei em escolas privadas e a maioria dos lugares que frequentei são
privados também – uma típica vida “condominizada” (DUNKER, 2011). Sou
7

Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20 Centavos,
Manifestações de Junho ou Jornadas de Junho, foram várias manifestações populares por todo
o país que inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público,
principalmente na cidade de São Paulo e que se ampliaram para as principais capitais
brasileiras.
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branco, de estatura acima da média, cabelos castanhos e descendência
predominantemente ibérica e calabresa.
Os trabalhadores são, em sua maioria, filhos de imigrantes nordestinos e
nortistas de antepassados ameríndios e afros. As nossas características físicas
e comportamentais, os nossos hábitos, os nossos valores e as nossas visões
de mundo foram forjados por contextos sociais distintos. A meu favor, contava
a minha característica pessoal de ter facilidade nas relações com as pessoas –
sou comunicativo e me adapto facilmente aos lugares desconhecidos, além do
meu entusiasmo em adentrar em um mundo tão díspare do meu.
Diferentemente do célebre e introspectivo Claude Lévi-Strauss (ver Tristes
Trópicos, 1955), eu adoro ir a campo. A possibilidade de estar no campo de
pesquisa observando e interagindo no cotidiano de outras pessoas de
realidades distintas me motivava cada dia mais.
Conheci o SMSJC ao dar continuidade a uma pesquisa sobre a Embraer
realizada pelo grupo de estudos da FEA-PUC, do qual eu faço parte.
Primeiramente, tentei entrar em contato com a empresa, mas foram diversas as
tentativas de comunicação sem sucesso. Foi então que eu descobri quão
fechadas são as portas da Embraer para qualquer pesquisador que não seja
requisitado pela própria empresa. Após todas as tentativas negadas, recorri ao
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Diferentemente da
Embraer, os funcionários, diretores, pesquisadores e ativistas que trabalham no
sindicato me receberam de portas abertas. Durante a minha “estada” no
sindicato, pude perceber o quanto essa instituição está aberta para
pesquisadores, jornalistas, estudantes e ativistas.
Anotações do diário: 11 de novembro de 2014
Hoje, aqui no sindicato, duas meninas de uma escola local foram pedir à
Patrícia informações para fazer um trabalho escolar sobre o sindicato.
Estavam com o pai de uma das duas. A Luciene, muito atenciosa e simpática
com as meninas, falou que seria um prazer contar o que faz o sindicato.
Anotações do diário: 10 de março de 2015
Hoje, ao chegar ao sindicato, conheci dois pesquisadores historiadores da
Unicamp, Fábio e Amanda. Estão pesquisando a relação da ditadura com a
Embraer. Deve ser muito interessante. Eles me disseram que gravaram o
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depoimento do Ozires Silva durante uma sessão da Comissão Nacional da
Verdade. Farei contato para futuras parcerias de pesquisa.
Diferentemente de outros campos de pesquisa, não obtive dificuldade para o
aceite da minha “intromissão” no ambiente de trabalho do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos – SP e da minha participação em seus
manifestos paredistas. No meu primeiro dia como pesquisador – 28/7/2014 –,
fui recebido por uma das recepcionistas, que me encaminhou para falar com
Luciene Carvalho – funcionária há 17 anos do SMSJC e responsável pela área
da saúde dos trabalhadores, especialista em cursos para comissões internas
de prevenção de acidentes (CIPA). O bairro – Jardim Matarazzo – onde se
localiza o SMSJC está repleto de outros sindicatos, como o Simprafarma, o
sindicato dos servidores municipais, o dos jornalistas, o dos professores
municipais, entre outros. A maioria se encontra em pequenos prédios de dois e
três andares, todos aparentemente com boa estrutura, o que me impressionou.
Anotações do diário: 4 de novembro de 2014
O meu senso comum me dizia que eu encontraria prédios antigos e
malcuidados, parecidos com muitos dos nossos prédios públicos. Não são
imóveis exuberantes, mas são melhores do que eu esperava. A maioria com
a pintura em dia, recepção com secretárias e computadores pessoais, além
de televisões espalhadas nas salas de espera.
Depois de um rápido tour pelo sindicato, em que Luciene Carvalho me
apresentou para alguns colegas e trabalhadores do SMSJC, ao subirmos para
o segundo andar, havia uma pequena janela na escada com uma vista para a
imponente frente de um dos grandes templos da Igreja Universal. Perguntei
para Luciene Carvalho: “A concorrência é grande”? Ela sorriu e continuou a
explicar sobre a estrutura do sindicato e sobre os departamentos do prédio.
Na entrada, no primeiro andar, duas recepcionistas atendem os trabalhadores
que chegam ao sindicato. A sala de espera é um espaço confortável, com
revistas, jornais, informativos e cadeiras bem cômodas. Nas salas atrás da
recepção, são realizadas as rescisões, os atendimentos jurídicos e as
aberturas das comunicações de acidentes de trabalho – CATs. Ainda no
primeiro andar, há um auditório onde frequentemente são realizadas as
reuniões e outras atividades com os trabalhadores. No segundo andar, estão a
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gestão do sindicato, o departamento de jornalismo e mídia, e o departamento
de serviços aos trabalhadores, como a colônia de férias, filiação e vendas de
convites para festas, eventos e afins. Ao atravessarmos a rua, uma casa
espaçosa dá continuidade aos departamentos e às salas do SMSJC. Nesse
espaço, trabalham alguns diretores sindicais, uma funcionária do DIEESE e
alguns funcionários, sendo o local também a extensão da área jurídica do
sindicato.
Nesse dia, a sala de espera do sindicato estava cheia, pessoas com exames
médicos, alguns com tipoia no ombro e outros de muleta, davam a impressão
de que eu estava em um pronto-socorro, e não em um sindicato. Luciene
Carvalho chamava, um a um, em atendimentos que duravam em torno de 10 a
15 minutos, tempo necessário para ela ouvir as causas dos acidentes ou das
doenças relacionadas ao trabalho para assim “abrir a CAT” – preencher o
documento – ou dar continuidade aos processos já abertos. A sala de
atendimento é composta por uma mesa e quatro cadeiras, e eu fiquei ao lado
da Luciene, em frente aos trabalhadores atendidos. A maioria se entusiasmou
com a minha presença ao explicarmos o motivo pelo qual eu estava ali.
Aparentavam querer falar mais, como denunciar algo mesmo. Estavam
chateados com as suas condições de saúde.
Logo no primeiro dia, impressionado com o número de acidentados,
principalmente de trabalhadores da GM e da Embraer, indaguei Luciene sobre
a questão, e então ela me explicou que o motivo era a crise que se avolumava.
As empresas estavam demitindo, principalmente as montadoras, e muitos
funcionários, prevendo que a sua vez estava por chegar, encorajavam-se e
assumiam os seus problemas de saúde, camuflados pelo medo da perda do
emprego.
Quando os trabalhadores vão no médico da empresa, eles
perseguem o sujeito. A “peãozada” não é besta e sabe disso, por isso
eles dificilmente recorrem aos médicos das empresas. São diversos
os casos de trabalhadores que se queixam de problemas de saúde
no médico da empresa e depois, antes mesmo dos exames
8
chegarem os demitem (LUCIENE, 28072014).

8

Todos os trabalhadores e trabalhadoras abordados na pesquisa de campo foram codificados
com um nome fictício para os “anônimos” e com o nome verdadeiro para as pessoas públicas,
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Nos primeiros meses da pesquisa, entre julho e setembro de 2014, minha
rotina se deu dentro do SMSJC, em que pude participar e ouvir depoimentos
dos trabalhadores nas aberturas das CATs, nas homologações e nas
rescisões, além de conversar com diversos trabalhadores na sala de espera do
próprio sindicato. Aos poucos, eu ganhava a simpatia deles, e a pesquisa se
dissipava por diversos locais, como detalho na sequência deste capítulo. Mas
ainda sobre esse período, digamos inicial da pesquisa, outros insights são
relevantes, conforme identificado no diário abaixo.
Anotações do diário: 30 de julho de 2014
Segundo dia de pesquisa no sindicato. Às nove, dez horas da manhã,
cheguei ao sindicato. Luciene estava atrasada, mas logo outra funcionária do
sindicato me atendeu e disse que eu poderia acompanhar as aberturas das
CATs. “A Luciene falou para você ficar à vontade”, avisou umas das
recepcionistas. Na entrada do sindicato, estavam algumas pessoas que logo
percebi serem candidatos do PSTU e do PSOL, visto que as eleições se
aproximavam. Outras seis pessoas esperavam para fazer a CAT ou
rescisões de contrato, sendo que três delas estavam portando envelopes de
clínicas médicas, provavelmente exames médicos.
Durante quatro semanas, eu fiquei, praticamente o dia todo da pesquisa de
campo, ouvindo relatos de trabalhadores de diversas empresas sobre os
acidentes que haviam sofrido durante o trabalho, mas também conhecendo o
dia a dia dessa organização. Dei preferência aos trabalhadores da Embraer,
mas em diversos momentos conheci trabalhadores de outras empresas e
também conversei com eles. O tema da saúde do trabalhador não foi pensando
previamente, mas, com o passar do tempo e da pesquisa, ficou claro que as
condições precárias da saúde do trabalhador estão relacionadas ao caráter
despótico do trabalho na produção da Embraer.
No SMSJC, eu comecei a conviver com pessoas que respiravam aquilo que eu
aprendia nos livros. “Aqui, nós respiramos e comemos Marx vinte e quatro
horas por dia” (EVERSON, 19082014) foi uma frase marcante para mim, dita
por um dos sindicalistas logo no início da pesquisa de campo. O sucesso na
aproximação com o sindicato me incentivava e estimulava ainda mais os meus

seguidos da data em que aconteceu o encontro. Exemplo: Pedro, dia 2 de maio de 2015
(PEDRO, 02052015).
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estudos. Eu já estava entusiasmado com as minhas leituras e percebia, cada
vez mais, a importância do mundo do trabalho nas principais transformações
históricas e conquistas civilizacionais. Não demorou muito para que eu
percebesse que estava inserido em São José dos Campos estudando os
trabalhadores de uma empresa global na região considerada a nova ABC por
concentrar grande parte das greves e dos movimentos paredistas no Brasil.
Nessa primeira etapa de trabalho, o maior estranhamento ou questionamento
era com a quantidade de trabalhadores contundidos ou afastados por
problemas de saúde. Luciene me explicou:
Em média, temos mais de 600 CATs abertas na Embraer por ano,
muitas por problemas emocionais. Muitos trabalhadores preferem
abrir as CATs aqui, porque na empresa podem sofrer perseguição.
Normalmente, quando eles vão aos médicos das empresas, eles
ficam marcados como possíveis futuros doentes e acabam sendo
dispensados antes que a lesão ou doença se manifeste. São vários
os depoimentos de trabalhadores nesta condição. Eles têm medo dos
médicos das empresas (LUCIENE, 30072014).

Décio foi o primeiro funcionário da Embraer que eu conheci, um rapaz de uns
trinta e poucos anos, com 10 de Embraer. Estava abrindo a CAT porque o
braço já operado não aguentava mais. Disse que a sua solicitação de mudança
de função não foi atendida e que, após seis meses de afastamento pelo INSS,
retornou para a mesma função que causou a sua cirurgia. Mesmo depois da
cirurgia, o seu ombro voltou a doer e a apresentar problemas. “Mais uma vez,
eu estou aqui para abrir uma CAT” (DÉCIO, 28072014). Decepcionado com a
empresa, ele falou que ela tira o sangue da galera. Também comentou que o
serviço não valia pelo salário. Ele mostrava-se conhecedor dos seus direitos,
bem informado sobre os procedimentos dos INSS. No entanto, argumentava
que precisava do trabalho, mas que agora quer trabalhar em algum posto de
gasolina ou comércio e serviço. Na produção, ele não quer mais trabalhar. “O
desgaste é grande, e o salário não compensa” (DÉCIO, 28072014).
Alfredo foi outro perfil interessante de trabalhador da Embraer que conheci
durante os meus acompanhamentos nas aberturas de CAT. Líder da equipe da
linha de montagem da fuselagem do F-30, sua fala me chamou a atenção pelo
ceticismo quanto ao seu cargo. Sendo um líder da produção, poderíamos ouvir
uma fala mais amena quanto ao trabalho na Embraer. Mas não, Alfredo se
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mostrava chateado e irritado com a empresa, sarcástico quanto às promessas
da Embraer e revoltado com a sua condição de saúde. Mesmo sendo líder, ele
trabalhava como antes, apenas ganhou uma nova função um tanto quanto
pitoresca:
Sou líder, team leader, chefe de equipe da linha, organizo o
revezamento do pessoal para ir ao banheiro e ou substituir faltas e
férias. Mas trabalho é como o dos outros, na linha de produção e
tenho uma mínima diferença salarial por ser o líder do revezamento
do pipi e das férias. Eu tenho os dois ombros operados e estou aqui,
agora, porque o meu joelho dói. Você se dedica para crescer, mudar
de posição, mas é ilusão. Começa na produção e na produção você
fica, e isso em qualquer dessas empresas aí. Sabe, a gente se ilude,
no fundo, são todas iguais [...] quando as empresas começam a
demitir, tipo agora, a turma acaba perdendo o medo e vindo abrir
CAT. Com receio de serem mandados embora e ainda lesionados,
aqueles que escondiam as dores agora vêm ao sindicato com medo
de serem os próximos da lista. O pessoal vai no limite sempre. Os
mais velhos avisam. Só que ninguém quer perder o emprego
(ALFREDO, 30072014).

Anotações do diário: 19 de setembro de 2014
O próximo funcionário que chegou para abrir a CAT era da Embraer também, um
trabalhador de uns 45 anos no máximo. Já tinha operado os dois ombros e estava
abrindo outra CAT por problema em um dos ombros operado. Brinquei com ele por
que todos da Embraer têm problemas nos ombros. Ele disse que tem até
brincadeira para cumprimentá-los (os funcionários da Embraer), ninguém pode bater
nos ombros. “Só um tapinha com os dedos”, ele dizia.

No dia 4 de agosto de 2014, conheci o trabalhador Leandro. Ele chegou para
abrir a CAT bem assustado com a sua situação. Estava claramente
incomodado, preocupado. Aos poucos, contando a sua história na Embraer, o
trabalhador ficou mais calmo. Leandro, na empresa há 5 anos, havia sido
demitido. Já havia passado mais de dois meses da sua rescisão de contrato.
Ele explicou-me que demorou para ir ao sindicato, pois estava fazendo alguns
bicos e procurando emprego. Leandro estava com um dos seus ombros
machucado. Disse que há anos sofria com a dor na Embraer, mas que nunca
tinha ido ao médico. “Eu posso trabalhar mesmo abrindo a CAT? Mas e se o
INSS e a Embraer alegarem que estou trabalhando”? (LEANDRO, 04082014)
Luciene respondeu: “Você precisa comer, não precisa? O que vamos fazer é
contestar o passado, isso não atrapalha o seu presente” (LUCIENE,
04082014). Na hora, ele entendeu, ficou muito agradecido pela explanação da
Luciene e deu continuidade ao processo para a abertura da CAT.
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Em um dos dias de trabalho de campo no sindicato (3 de setembro de 2014),
entre uma CAT e outra, conheci uma funcionária do sindicato, amiga da
Luciene e sempre presente nas atividades e reuniões, a Fabiana. Já nos
conhecíamos de vista, mas ainda não tínhamos conversado. Fabiana foi
metalúrgica e diretora sindical, trabalhou em várias fábricas de São José dos
Campos. Hoje é aposentada e trabalha no sindicato. Aproveitei a oportunidade
e contei-lhe sobre a minha pesquisa e sobre as minhas primeiras impressões
do campo. Expliquei a ela que mesmo com os trabalhadores da Embraer, no
caso, os da produção, eu havia percebido certo deboche quanto “ao sonho de
ser um trabalhador da Embraer”.
Sim, claro. Quem é da produção sente na pele, eles percebem a
opressão que vivem no trabalho. Mesmo na Embraer, que se for
parar pra pensar, é um lugar bom para se trabalhar. O trabalhador da
pequena empresa sofre muito mais. Por isso, trabalhar na Embraer é
um bom trabalho. Mas é capitalismo e brasileiro. O trabalhador é
muito explorado (FABIANA, 03092014).

Fabiana me explicou que os trabalhadores da GM (Unidade da General Motors
em São José dos Campos) fazem em média 1.200 aberturas de CATs por ano.
A Embraer faz menos, mas ela disse que lá os funcionários têm medo de abrir
CAT. Na Embraer, há muitas aberturas de CATs por problemas psicológicos.
Lá é muita pressão sobre o trabalhador. O peão fica louco mesmo. Se
na produção eles se machucam e são assediados moralmente, na
gestão eles têm problemas emocionais e são afastados com
depressão e pânico. Não que isso também não acontece na
produção. Mas parece que a “peãozada” aguenta mais que a turma
da gestão (FABIANA, 03092014).

Outra interessante relação que estabeleci com um trabalhador durante a
pesquisa de campo foi com o Carlão (25 de agosto de 2014), um trabalhador
da Embraer que havia sido demitido recentemente, mas que atuou na empresa
por mais de 9 anos. Carlão estava no sindicato para tentar provar, no jurídico,
que o seu problema no ombro direito havia sido causado pelos anos
trabalhados na Embraer, um caso muito parecido com o do colega de trabalho
Leandro

(apresentado

anteriormente).

Passamos

mais

de

uma

hora

conversando na sala de espera do sindicato. Mesmo depois de ele ser
atendido, voltamos a conversar. Carlão é um metalúrgico novo, tem apenas 38
anos, é religioso, nascido em São José dos Campos, filho de pastores, casado
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e com dois filhos. Deus é uma palavra constante em suas falas. Agradece por
trabalhar na Embraer, mas deixa claro que o trabalho lá é “pesado”.
Não gostaria de ver meus filhos na Embraer ou em qualquer outro
metalúrgica ou fábrica. Na produção, não dá mais. Graças a Deus, os
meus dois filhos estão estudando, e acho que vão ter uma vida
melhor. [...] trabalhar de peão não compensa, não tem futuro. Nem na
Embraer e nem na GM ou em qualquer uma dessas empresas aí da
região [...] trabalhar na Embraer é como trabalhar em qualquer
empresa aqui da região. A Embraer não é mais aquela Embraer que
todo mundo falava. Graças a Deus fiquei 9 anos lá. Veja: tem muita
gente ficando desempregada, a crise tá feia. Olha aqui, sindicato
cheio. Muita gente fazendo rescisão. A GM mandou vários embora
esta semana (CARLÃO, 25082014).

Ainda no dia 25 de agosto, conheci Rosangela, sindicalizada, trabalhadora da
Eleb Equipamentos, uma empresa terceira que presta serviços exclusivos para
a Embraer. Rosangela já foi diretora sindical, e hoje é uma sindicalizada
experiente que está presente nas principais lutas do SMSJC. Para ela, não há
mais trabalhador “bobo” que acredite no papo das empresas. “O peão da
Embraer e de outras empresas, principalmente os da produção mesmo, não
acredita nas empresas. Eles querem o emprego. Esse negócio de colaborador
não cola pra “peãozada”. As empresas sabem disso” (ROSANGELA,
25082014).
Outro trabalhador da Embraer, o Eliseu, também estava com o ombro
machucado e tinha ido ao sindicato para reclamar seus direitos. Eliseu disse
que estava há 7 anos na Embraer. Sentiu dores no ombro e passou pelo
médico da empresa. No momento que Eliseu contava a sua história para
Luciene, ela o interrompeu e disse de forma enfática: “Não!! Nós falamos tanto
para vocês não irem ao médico da empresa” (LUCIENE, 03092014). Dito e
feito, o funcionário confirmou que foi demitido após duas semanas da ida ao
médico, pouco antes de os seus exames chegarem. Foi demitido, e depois de
dois dias saíram os resultados de imagem. Os dois ombros precisavam de
cirurgia. Por esse motivo ele estava no sindicato, pois queria abrir uma CAT ou
pelo menos conseguir receber do INSS. Mas Luciene disse que dava sim para
lutar pela estabilidade prevista nos acidentes de trabalho e que ele voltaria a
trabalhar na Embraer e ainda ganharia estabilidade. Com um sorriso tímido no
rosto e uma cara de espanto, o trabalhador perguntou o que era necessário
para iniciar o processo.
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Trabalhei por 13 anos na Embraer, nunca fui ao médico, sofro dos
dois ombros. Hoje, não tenho plano de saúde e me arrependo de não
ter operado enquanto trabalhava. Sofro com dores terríveis até hoje,
mas não tenho coragem de operar, sou velho para isso. A gente entra
na empresa, não ouve nunca o sindicato, depois de anos eu entendo
que a minha saúde era mais importante. Mas a gente tem medo de
perder o emprego. Quando eles sabem que tem alguém machucado,
esse aí já fica na mira para ser mandado embora (ELISEU,
03092014).

Gustavo, há 7 anos na Embraer, estava abrindo a CAT referente ao ombro
direito, que apresentava diversas lesões que tinham sido apuradas pelo
médico, com radiografia e laudo. Ele já havia operado o ombro esquerdo.
Gustavo me contou que trabalhava na montagem interna, encaixando peças
dentro dos aviões o dia todo com os braços para cima, posicionando e
ajustando. Após o primeiro ombro operado, a empresa não reposicionou o
funcionário, e ele continuou na função que tinha machucado o seu ombro
esquerdo. Para Gustavo, o trabalho na Embraer não é para qualquer um.
Estou há 7 anos na Embraer, outro dia eles contrataram funcionários
mais jovens para essa função, no dia do vale todos abandonaram o
trabalho e não deram nem explicação. Deram risada do salário e
disseram que com a moto puxavam o dobro. Ninguém quer ser peão
mais, isso não dá futuro. O trabalho é pesado, esfola o peão [...], os
jovens ou os novos entram todos empolgados na Embraer. Só que
não demora muito para eles perceberem que a Embraer é igual a
qualquer outra empresa por aí, ou até pior (GUSTAVO, 10092014).

Entre uma abertura de CAT e outra, acabei conhecendo alguns trabalhadores
que frequentam o sindicato. Dei preferência para conversar com aqueles que
não eram sindicalizados. O meu objetivo era conhecê-los, aprofundar-me em
suas vidas, nos seus hábitos, comportamentos e costumes. Rivelino, há 7 anos
na Embraer, trabalha no segundo turno da empresa como mecânico ajustador
do jato F65. Conheci Rivelino enquanto comia um sanduíche no trailer em
frente ao SMSJC. Começamos a conversar porque pedi para dividir a pequena
mesa que ficava ao lado do trailer. Por acaso, Rivelino era um trabalhador da
Embraer e estava no sindicato para fazer uma CAT. “Estou com o ombro
esquerdo machucado faz tempo e devo ter que operar. Já estou há mais de um
mês afastado”. Rivelino se diz feliz por estar na Embraer, mas expressa o seu
descontentamento quanto ao excesso de trabalho.
Eu gosto muito do meu emprego. Não troco ele por nada. Foi na
Embraer que eu aprendi quase tudo o que eu sei hoje. Graças a essa
empresa, hoje eu tenho a minha filha estudando em uma escola de
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boa qualidade. Sim, o trabalho de peão é duro, machuca, cansa e é
de responsabilidade, mas isso é em todo lugar. Graças a Deus a
minha filha não vai precisar trabalhar como eu. Ela quer ser médica e
farei tudo para que ela consiga o seu sonho. Eu e a minha esposa
trabalhamos para realizar o sonho da nossa filha (RIVELINO,
17092014).

Eliseu foi um trabalhador que conheci também no sindicato. Há poucos meses
na Embraer, há apenas um ano e meio, ele se diz realizado em trabalhar no
setor de usinagem do F-107/1 na empresa. Estava no sindicato para filiar-se.
Durante toda a pesquisa, foi o único trabalhador que conheci com esse
objetivo. Perguntei-lhe sobre o porquê dessa decisão, e Eliseu foi enfático:
O sindicato é a nossa única proteção. São eles que todos os anos
lutam pelos trabalhadores. Quando trabalhei na Sopeçaero, eu era
sindicalizado. Depois, quando me demitiram, tentei abrir um bar, mas
acabei perdendo todo o meu FGTS. Quero voltar a ser trabalhador e
sindicalizado, mesmo que a Embraer não goste (ELISEU, 17092014).

Gomes foi outro trabalhador que eu conheci no sindicato. Há mais de 9 anos na
Embraer, estava no sindicato no dia 17 de novembro de 2014 para retirar o
ingresso do Festival de Final de Ano dos Metalúrgicos de São José dos
Campos e saber informações sobre o transporte que seria disponibilizado para
levar os trabalhadores ao evento. Metalúrgico desde sempre, como o próprio
se referiu à sua profissão, Gomes nasceu em São José dos Campos e
trabalhou na região toda a sua vida profissional. Hoje atua na montagem da
fuselagem do F-58. Ao indagá-lo sobre trabalhar na Embraer, Gomes também
demonstrou certo ceticismo pelo fato de ser um “trabalhador engajado” na
empresa:
É um dos melhores empregos da região [...] por mais que, hoje em
dia, pro peão, aqui ou em outra empresa, não muda muito.
Recebemos quase a mesma coisa, a rotina e tudo mais são muito
parecidas. Peão é peão em qualquer fábrica. O peão se anima
quando chega na Embraer, mas quem tá dentro sabe que é a mesma
coisa ou pior [...] porque lá o trabalho é corrido, não querem saber do
peão, só de produção e produção (GOMES, 17112014).

No dia 25 de novembro de 2014, aconteceu a audiência de conciliação entre a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), representante da
Embraer e de outras empresas do setor aeronáutico, e o SMSJC. Para
aproveitar o tema e a presença do trabalhador Herbert no sindicato, fui para
São José dos Campos. Cheguei cedo ao sindicato e fiquei na sala de espera,
como de costume, prospectando fatos, comportamentos e falas dos
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trabalhadores. Sentaram ao meu lado dois deles, Antonio e Jair, ambos da
Embraer e que aguardavam para realizar o processo de demissão. Os dois
aparentavam uns 40 anos, jovens trabalhadores, mas que já há algum tempo
atuavam como metalúrgicos. Estavam revoltados com a empresa e com o país,
preocupados com o futuro e descrentes com o povo brasileiro. Então eu me
apresentei como pesquisador da PUC-SP e comecei a interagir com a dupla.
Expliquei-lhes que era colega do Herbert e que estava esperando para
entrevistá-lo.
A gente foi demitido porque já somos velhos para a Embraer. Fiquei 6
anos lá, e o Antonio quase isso. A Embraer promete o melhor
trabalho do mundo, só que todos sabem que quase ninguém fica
mais de 8 anos aqui na empresa e o salário é a mesma coisa das
outras empresas. É como um ciclo. Eles calculam isso. Quando a
pessoa começa a ficar cara e doente, eles metem o pé na bunda. Na
época que eu estava na Wirex, antes da Embraer, eu vivia muito
melhor. Sobrava dinheiro no final do mês. Qualquer empresa aqui
hoje da região paga o que a Embraer paga (JAIR, 25112015).
Todo mundo quer trabalhar na Embraer. Só que lá dentro você vê
que é a mesma coisa das outras empresas. E ainda na Embraer eu
acho que o serviço é mais pesado. Quando eu trabalhava na Hubner,
lá em Caçapava, eu trabalhava menos e recebia mais do que na
Embraer. Agora, com a crise, essa roubalheira toda, quero ver como
eu vou conseguir emprego. Não tenho mais vinte anos. No Brasil é
assim, a gente trabalha duro e os políticos roubam tudo. Temos que
nos unir se queremos alguma coisa. Eu não confio em ninguém, nem
mesmo no sindicato, mas são eles que estão lutando pelos nossos
empregos perdidos. Por isso, agora, eu estou com o sindicato. Tenho
vindo nas reuniões e estou aprendendo com o pessoal daqui
(ANTONIO, 25112015).

Miriam foi outra trabalhadora que conheci durante a minha permanência no
SMSJC. Trabalhadora da Embraer da pré-equipagem do jato F-30, estava no
sindicato para protocolar uma queixa sobre o seu patrão.
No F-30 da Embraer, o supervisor do 2º turno da pré-equipagem do
Legacy se acha espião do FBI. Manda o pessoal deixar o celular na
mesa durante as reuniões para evitar gravações do assédio. Todo dia
é assédio para cima dos trabalhadores do F-30. Ele chega ao cúmulo
de apagar as luzes e de se esconder atrás das colunas para vigiar
(MIRIAM, 26112014).

Miriam é uma das poucas trabalhadoras sindicalizadas da Embraer. Ela conta
que é difícil encorajar as amigas a se sindicalizarem porque a Embraer
persegue os trabalhadores sindicalizados.
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Na Embraer, é assédio moral todos os dias. Fazem pressão dizendo
que o facão está solto, que vão demitir [...], o discurso é sempre o
mesmo. A Embraer não olha pro pessoal da produção. Se você fizer
uma pesquisa por aí, vai descobrir que trabalhar na produção da
Embraer é até pior que na de outras empresas aqui da região. [...]
Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros, certo? Não para a
Embraer. Além de se meter em relacionamentos e questões pessoais
dos trabalhadores, a empresa pune só as mulheres envolvidas, que
acabam no olho da rua. É muito machismo! Se as empresas são
machistas, a Embraer consegue ser mais. Ser mulher na Embraer
não é fácil. Há assédio moral, sexual, todo tipo de assédio (MIRIAM,
26112014).

4.4 Movimentos paredistas e outros eventos
Foram principalmente nos espaços dos movimentos paredistas (assembleias) e
das greves em que eu tive a oportunidade de conversar, de observar e de
refletir sobre os trabalhadores da Embraer. No total, eu acompanhei quase 130
horas de paralisações – entre outubro e novembro de 2014, além de 5
assembleias, 3 em 2014 e 2 em 2015. As assembleias são realizadas todos os
anos durante o período de negociação salarial ou quando os trabalhadores se
sentem prejudicados com alguma medida anunciada ou tomada pela
organização, como ocorreu durante as ameaças e depois com a concretização
da demissão de mais de 4 mil trabalhadores no início de 2009.
Abordar, falar, perguntar ou mesmo apenas observar não é algo simples
durante uma greve ou assembleia. No caso da Embraer, dada a explícita
perseguição aos trabalhadores resistentes, conforme apontado nas falas dos
entrevistados, o clima durante esses atos não é favorável ao desenvolvimento
da pesquisa de campo. Como não podia ser diferente, os sindicalistas estão
sempre atentos à “chefarada”, que além de filmar, fiscaliza presencialmente o
comportamento dos trabalhadores durante os movimentos paredistas. Mesmo
sendo conhecido por parte dos sindicalistas, muitas vezes eu fui confundido
com um chefe ou mesmo visto como um espião da Embraer infiltrado na
multidão.
Anotações do diário: 22 de outubro de 2014
“Nós estamos vendo aqui de cima que tem muitos chefes assediando os
trabalhadores. Já bastam, as câmeras filmando por todos os lados. Não vamos dar
sequência na votação enquanto a chefarada não vier aqui para a frente e deixe que
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os trabalhadores votem livremente. Afinal, isso aqui é um processo democrático.
Para realizar esta greve e assembleia, seguimos as leis. Vocês estão agindo fora da
lei. Isso é assédio. Nós não começaremos a votação enquanto vocês não se
encaminharem para o lugar de vocês. O Alemão e os outros colegas da CIPA estão
aí para fiscalizar. Agradecemos a colaboração de vocês” (CARLÃO, 25082014).
Impressionante! Nesse momento, um grupo de chefes da Embraer saiu do meio da
multidão e começou a caminhar em direção ao “operário de aço”. Cerca de uns 25
ou 30 chefes, todos de camisa polo azul, pacificamente aceitaram a solicitação do
Herbert Claros, que dirigia a votação que se seguiu.
Observação 1: os trabalhadores não são de fácil acesso durante a greve,
diferentemente dos trabalhadores que encontrei no sindicato. É outro
comportamento.
Observação 2: só hoje, dia 22/10, segundo dia de greve, eu comecei ou consegui
me apresentar como pesquisador da PUC-SP e dar continuidade às conversas com
os trabalhadores durante a greve e a assembleia.

No dia 21 de outubro de 2014, cheguei ao sindicato no período da tarde. Logo
na chegada, após perguntar pelo pessoal, a funcionária da recepção me avisou
que todos estavam na Embraer porque tinha sido iniciada a greve no turno da
manhã. Era a minha primeira oportunidade de acompanhar uma greve e ainda
seria na Embraer. A categoria paralisou as atividades em protesto contra a
proposta de reajuste salarial e também contra o valor da Participação de
Lucros e Resultados (PLR) oferecida pela empresa.
Cheguei antes do turno das três horas. Na Avenida Faria Lima, encontravamse alguns trabalhadores e pessoas do sindicato concentrados na frente da
Aeronáutica de SJC. Uma faixa convocando a greve estava sendo segurada
por três pessoas do sindicato antes da entrada da empresa para sinalizar o
movimento para todos que ali chegavam. A frente da empresa estava vazia, às
15 horas. Havia um caminhão de som (o conhecido e denominado “operário de
aço”), bem equipado e aparentemente novo, estacionado bem próximo ao
portão da empresa. No portão fechado, faixas estavam penduradas, e alguns
seguranças da Embraer com cassetetes e câmeras de filmagem nas mãos se
posicionavam atrás do portão. Duas pessoas estavam em cima da guarita da
entrada da empresa com uma câmera posicionada no tripé.
Logo na chegada à frente da empresa (local da greve), avistei a TV
Anhanguera (Globo) entrevistando Herbert Claros – trabalhador da Embraer e
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vice-presidente do SMSJC. Na entrevista, ele afirmava a falta de respeito da
Embraer ao oferecer somente 6,5% de aumento salarial. Apenas 0,5% acima
da inflação deixou os trabalhadores indignados, e por isso a greve começou.
Enfatizou que pela manhã o movimento a favor da greve foi grande e muito
representativo, mas que para o turno da tarde ele esperava até menos gente.
De repente, muitos ônibus começaram a chegar com os trabalhadores do turno
da tarde. A frente da empresa ficou cheia. Mesmo muitos sabendo da greve, os
empregados do turno da tarde foram para a empresa. Alguns ônibus estavam
vazios e outros cheios. Herbert, de cima do “operário de aço”, avisou que não
teria votação, apenas discursos, porque os dois turnos da madrugada e da
manhã já tinham aprovado a greve. Então, segundo Herbert, seria um desaforo
para os colegas da manhã, horário em que foi marcada a assembleia.
De acordo com o próprio Herbert Claros, pós-privatização é o momento mais
consistente do trabalho do sindicato na Embraer. Ele enfatizou que a greve
ocorreu por conta dos trabalhadores após a proposta de apenas 6,5% (0,5% de
aumento real) feita pela empresa. A GM ficou em torno de 8%, a Ambev e a
Petrobras também, explicava Herbert para mais ou menos uma centena de
trabalhadores que o ouviam. Muito outros estavam sentados na sarjeta da
calçada da Avenida Faria Lima, outros deitaram na grama ou fizeram rodas de
conversa.
Havia mais pessoas desinteressadas no que estava sendo dito e papeando
sobre diversos outros assuntos do que de fato acompanhando os discursos
proferidos pelos diretores sindicais. Passei a tarde toda conversando e
observando as pessoas que participavam desse movimento paredista. Poucos
trabalhadores ficaram para acompanhar a greve. Apenas os diretores sindicais,
alguns sindicalistas da Embraer e de outras empresas da região, uma fotógrafa
e um jornalista do sindicato, uma funcionária do DIEESE e alguns estudantes
ativistas filiados ao PSTU. Indaguei a um dos sindicalistas presentes por que
os trabalhadores não acompanhavam o movimento.
O trabalhador tem medo de ficar aqui com a gente. A Embraer
persegue os trabalhadores grevistas e os sindicalizados. Aqui é
empresa militar, eles não aceitam o sindicato aqui. Veja, tem câmera
nas duas guaritas de vigilância que filma a greve o tempo todo.
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Depois eles perseguem todos aqueles que participaram. Mas agora a
turma voltou a fazer barulho aqui na Embraer. Depois da privatização,
poucos sindicalistas ficaram na empresa. O movimento sindical foi
estrangulado na privatização. É difícil a Embraer fazer greve. Tem
trabalhador aqui que dorme na empresa para não deixar de trabalhar
(OLAVO, 22102014).

Anotações do diário: 22 de outubro de 2014
São quase 6 horas da manhã, e alguns empregados esperam a assembleia que
decidirá a continuidade ou não da greve, conversam e leem o jornal distribuído
pelos sindicalistas, sentados na grama da rua lateral da Faria Lima – avenida do
portão principal da Embraer. Policiais observam tranquilamente. Atrás deles, ao lado
do portão, estavam uns 20 seguranças da empresa, sendo que alguns possuíam
câmeras de vídeo em suas mãos. Em cima da guarita, novamente, mais duas
pessoas filmavam a movimentação.

Dormi em um hotel próximo à Embraer para facilitar o acesso ao movimento na
manhã seguinte. Às quatro horas da manhã, eu estava novamente no campo
de pesquisa para acompanhar a continuidade ou não da greve. Tinha ido de
carro, e logo no começo da Avenida Faria Lima, já se avistava uma grande
movimentação. Uma das faixas da avenida estava bloqueada com alguns
sindicalistas que distribuíam panfletos e notificavam os trabalhadores que
chegavam de carro sobre a assembleia que aconteceria para então decidir a
continuidade ou não da greve. Ainda no caminho para o portão principal da
empresa, em frente ao Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB), havia uma
dezena de policiais e suas viaturas que aguardavam de prontidão. Logo avistei
o “operário de aço”, onde alguns sindicalistas e trabalhadores discursavam.
Estacionei o carro e comecei a caminhar pela rua para observar os
trabalhadores e trabalhadoras que estavam chegando e para falar com eles.
Os ônibus com o pessoal do turno da manhã ainda não tinham chegado, mas
já se viam muitos trabalhadores, que vão trabalhar por locomoção própria,
sentados sobre os jornais entregues pelo sindicato, nos gramados da praça,
em frente à Embraer. Caminhei até o portão principal onde faixas estavam
erguidas e alguns sindicalistas controlavam a entrada e saída dos
trabalhadores e trabalhadoras na empresa. Eu me propus a ajudar a segurar
uma das faixas para poder acompanhar de perto como era feito o controle da
entrada das pessoas na empresa. Por quase uma hora, fiquei observando
alguns trabalhadores que tentavam entrar na Embraer.

198

Já se aproximavam das seis horas da manhã quando começaram a chegar os
ônibus com os trabalhadores do turno matutino. Enquanto o sol nascia, alguns
milhares deles tomaram a frente da empresa. O sindicalista Mancha discursava
e agradecia a presença dos trabalhadores que já se acumulavam na frente do
“operário de aço”. Depois discursaram o presidente do SMSJC e trabalhador da
GM, Antônio Ferreira de Barros, conhecido como Macapá, um outro sindicalista
dos Correios e, por último, Herbert Claros, o qual comandou a votação para a
continuidade ou não da greve. Era quase oito horas da manhã quando a
votação começou. Herbert lembrou a importância da continuidade da greve,
visto que a Embraer não aceitou, como de costume, negociar com os
trabalhadores o reajuste e a PLR, além de oferecer um dos menores reajustes
da região. Em um ato democrático, Herbert pediu aos trabalhadores que
queriam a continuidade da greve que levantassem as mãos. Em torno de 20%
aprovaram a continuidade da greve. Em seguida, Herbert pediu para que
aqueles que gostariam de retornar ao trabalho levantassem a mão. A grande
maioria levantou a mão e começou a caminhar para a entrada principal da
empresa.
Anotações do diário: 22 de outubro de 2014
Como em um passe de mágica, uma multidão caminha, parecendo um exército em
marcha, na direção do portão de entrada da Embraer. Sobre o “operário de aço”,
Herbert continua o discurso e enfatiza a importância da união dos trabalhadores
para fortalecer a classe em busca de melhores condições de trabalho.

Anotações do diário: 22 de outubro de 2014
Foi a minha primeira presença em uma greve, como curioso e como pesquisador. O
ambiente é mais pacífico do eu pensava. Na verdade, senti que muitos
trabalhadores não estavam preocupados com a greve. Sei lá, eu esperava que,
além do pessoal do sindicato, outros trabalhadores também participassem das
assembleias e da organização da greve. Mas não. A impressão que eu tive é que o
pessoal estava acanhado, provavelmente com medo. Aparentemente, esse fato
confirma a fama da posição radical que a Embraer tem com trabalhadores
sindicalizados.
Sentei ao lado de uma roda de trabalhadores que estavam sentados na sarjeta da
calçada da Avenida Faria Lima. Não interagi, apenas fiquei sapeando o que
conversavam. Comentavam entre eles, alguns com o jornal do sindicato em mãos,
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em voz baixa, algo assim: “Se for ver, o que eles escrevem aqui no jornal é verdade.
O PLR dos diretores é de milhão, e a gente não ganha nem mil reais”. Ninguém na
roda discordou. Alguns balançaram a cabeça, confirmando o que o colega dizia.

Durante os discursos, eu conversei com outros trabalhadores que participavam
da assembleia. Aqueles que trabalham na produção, diferenciados pelo
uniforme cinza, em suma, concordam com a greve, mas sentem medo de
participar e assim perder o emprego. Já a maioria dos trabalhadores da gestão,
aqueles que utilizam a camisa polo azul, são contrários ao sindicato e
questionam a sua radicalidade.
Uma interessante conversa com a trabalhadora Lindalva aconteceu durante a
greve de novembro de 2014 – na sexta-feira, dia 7. Lindalva estava sentada em
cima do jornal que o sindicato havia distribuído, um ouvido com um fone e o
outro livre, como se estivesse esperando algo, mas tranquila. Eu procurava um
lugar para sentar e descansar um pouco e acabei sentando ao lado da
Lindalva. Demorei um tempinho para tomar ar e, então, abordá-la. Brinquei
com ela: “O melhor uso deste jornal, pelo visto, é usar como assento”. Ela
sorriu e retrucou: “Agora sim, mas é que eu já li” (LINDALVA, 07112014). Dei
continuidade à conversa dizendo que era apenas uma brincadeira. Acabamos
prolongando o papo.
Lindalva aparentava ter uns 30 anos, tem três filhos e é mãe solteira. É uma
jovem trabalhadora, há 5 anos na Embraer, e uma das poucas mulheres (em
toda a empresa, apenas 12,6% são mulheres) (DIEESE-CUT, 2007) na
produção da matriz de São José dos Campos. Atua na área de cablagem
(instalação de cabeamento nos aviões), como muitas outras mulheres na
Embraer, tradicionalmente um setor feminino na empresa.
Como sempre durante o processo de pesquisa de campo, eu me apresentei
como pesquisador dos movimentos de resistência pela PUC-SP e, como de
costume, fui bem recebido pela trabalhadora. Lindalva agradecia pelo emprego
na Embraer, mas aparentava, em suas falas, momentos de descontentamento
com a empresa. Ficava claro um ceticismo quanto ao futuro que a empresa
guardava para ela.
Eu agradeço todos os dias o meu emprego. Agradeço a Deus por
trabalhar na Embraer. Sabe, aqui em São José, a Embraer é umas
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das melhores empresas para se trabalhar [...], estou aqui para saber
se a greve vai continuar ou não. Mas já falaram que só segunda-feira.
Sabe, eu preciso do trabalho aqui. Eu até entendo o pessoal do
sindicato, sabe, mas não posso perder esse emprego. A empresa
sabe que dá um bom emprego, e por isso o reajuste é mínimo. Eles
sabem que todos querem trabalhar aqui. Todos aqui na região
querem um emprego na Embraer. Pode perguntar [...], é difícil alguma
menina lá do nosso setor ir para a administração. No máximo, a gente
é promovida lá dentro da produção mesmo (LINDALVA, 07112014).

Durante as pesquisas de campo eu aprendi uma característica exclusiva do
setor aeronáutico e determinante nas relações sociais e de produção na
Embraer. A classe trabalhadora do setor, dada a especificidade técnica
necessária para produzir aviões, é composta por um grande número de
trabalhadores da produção “mais qualificados”, entre os quais estão
engenheiros

e

técnicos.

“Na

Embraer,

são

aproximadamente

5

mil

trabalhadores na produção, além de mais 5 mil trabalhadores entre técnicos,
engenheiros, líderes e uns 3 mil administrativos” (LUCIENE, 06102014). Ou
seja, uma classe em que a maioria dos trabalhadores não são os operários ou
os que atuam na produção, uma classe trabalhadora dualizada, com direitos e
benefícios distintos, dividida em dois sindicatos com posicionamentos políticoideológicos antagônicos. Os trabalhadores da produção (a fração precariada da
classe trabalhadora da Embraer) são facilmente identificados porque vestem
camisetas bege. Já os engenheiros, os técnicos e os gestores vestem uma
camiseta polo azul.
Eu ainda também não tinha percebido certo ceticismo quanto à proposta
subjetiva da Embraer, já hoje capto isso com clareza nas falas e no
comportamento

dos

trabalhadores,

principalmente

das

frações

mais

precariadas da Embraer. A “pechincha emocional” realizada pela empresa,
sobretudo após a sua privatização através dos conceitos toyotistas, é
facilmente assimilada pelos trabalhadores que se vestem de polo azul. Os de
polo cinza se autodenominam peões ou trabalhadores, enquanto os
engenheiros e técnicos se consideram colaboradores da empresa e sentem-se
parte da equipe Embraer.
A relação entre os trabalhadores e a empresa estava tensa nesse final de ano
de 2014. A greve de outubro já sinalizava a tensão entre a Embraer e os seus
trabalhadores. A pauta do reajuste salarial é apenas um motivo para o
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descontentamento da categoria considerando a última discórdia entre as
partes. O sindicato aproveita a tradição do período de reajuste salarial para
conquistar os trabalhadores insatisfeitos e demonstrar a intransigência da
empresa.
Anotações do diário: 30 de outubro de 2014
Quase todos os dias estão sendo organizadas reuniões entre os sindicalizados da
Embraer aqui no sindicato. O Herbert passa de um lado para outro, como um
empresário prestes a tomar uma grande decisão. Os outros trabalhadores também
não escondiam as emoções. Há tempo o sindicato vem reorganizando a luta dos
trabalhadores na Embraer, e parece que agora eles estão angariando apoio. O
Herbert entrou na Embraer justamente para isso, para reinventar o movimento
sindical aniquilado com a privatização. “Na última greve, eu senti que a turma está
do nosso lado. A votação a favor da última greve foi quase de 90% para a gente, e
ainda quase a greve se estendeu para 48 horas”.

Sentindo a insatisfação dos trabalhadores da Embraer, o SMSJC marcou para
o dia 5 de novembro, uma quarta-feira, mais uma assembleia com o objetivo de
decidir a possibilidade da realização de mais uma greve, dado que o reajuste
proposto não havia ficado a contento dos trabalhadores. Como a empresa faz
parte

de

um

setor

metalúrgico

denominado

de

“grupos

patronais

inorganizados”, devido ao tamanho restrito da categoria dos aeronáuticos, a
qual conta principalmente com a Embraer e suas terceirizadas, o setor não
dispõe de um sindicato patronal e utiliza-se dos serviços da Fiesp para
negociar o reajuste salarial anual com o SMSJC e discutir outras questões
ligadas às relações de trabalho entre a Embraer e os seus trabalhadores.
Todas as propostas e mesas de negociações são realizadas na Fiesp. Quem
me explicou essa peculiaridade da categoria foi a colega Renata, funcionária
do sindicato: “Nós temos que nos deslocar para a Avenida Paulista em São
Paulo, a mais de 100 quilômetros daqui para negociar com a Embraer que fica
aqui ao lado, menos de 5 quilômetros da nossa sede. Uma afronta ao
trabalhador!” (RENATA, 01102014). A proposta feita pela FIESP para o
reajuste salarial depois da greve do dia 21 outubro de 2014 ainda não
contentava a classe trabalhadora. Naquele momento, os trabalhadores
decidiram voltar ao trabalho (dia 22 de outubro), mas não aceitaram a nova
proposta apresentada pela FIESP de 7,4%, 0,8% acima da primeira proposta
de reajuste em outubro.
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Para não perder esse momento de tensão entre a empresa e os trabalhadores,
resolvi dormir em São José dos Campos e participar do movimento paredista
que se iniciaria pela madrugada do dia 5 de novembro. Eu estava ansioso para
participar, acompanhar o movimento e ver o seu desdobramento. Há quase 5
meses no campo, eu já tinha me tornado uma figura carimbada para os
sindicalistas do SMSJC. Diferentemente da minha primeira participação em
uma greve, como a de outubro, agora consegui ser avisado antes da
deflagração desta e ainda obtive a autorização para ajudar e acompanhar o
movimento.
Anotações do diário: 27 de outubro de 2014
Hoje, quando cheguei ao sindicato pela manhã, encontrei o diretor sindical da
Embraer, o Alemão. Na última greve, depois da derradeira assembleia do
dia, dei carona para o Alemão até o sindicato. Nesse dia, contei a ele o meu
objetivo de estar frequentando o SMSJC, as greves e as assembleias da
Embraer. Não conversamos mais desde a última greve, e foi com um sorriso
no rosto e com uma brincadeira que ele me cumprimentou: “Bom dia,
professor! Mais um dia atrás dos seus objetos de pesquisa. Hoje tem um
montão aqui. Pode se deliciar” (risos e um abraço).
Nessa noite, eu mal consegui dormir. Saí do hotel na madrugada para chegar
antes do início da movimentação, marcada para as 4 horas na sede do
SMSJC. Os trabalhadores da Embraer, através do sindicato dos metalúrgicos,
comunicam-se com o sindicato dos condutores do Vale do Paraíba. Por mais
que os metalúrgicos sejam filiados à Conlutas e os condutores à CUT, a
relação entre ambos parece ser boa. “Avisamos os camaradas do sindicato dos
condutores, aqui ao lado, e eles já ficam sabendo que vamos realizar uma
assembleia. Nestes dias, os ônibus para a Embraer vão em comboio e
velocidade reduzida” (MANCHA, 21102014).
Quando cheguei ao sindicato, às 4 e pouco da manhã, as luzes já estavam
acesas e o portão aberto. Alguns trabalhadores sindicalizados e diretores
sindicais, além do presidente do sindicato, Antonio Macapá, e do vicepresidente, Herbert Claros, circulavam e se preparavam para sair. Fiquei na
sala de espera do sindicato observando a movimentação. Alguns falavam ao
celular, outros pegavam as faixas e bandeiras, suprimentos como água e
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bolachas. No portão, aguardando um dos carros do sindicato, já estava pronta
a equipe de mídia, com uma fotógrafa e um profissional com uma câmera de
TV. Aos poucos, os carros, a maioria Gol branco com banners da Conlutas,
chegavam, e os sindicalistas, trabalhadores e funcionários do sindicato saíam
rumo ao Sindicato dos Condutores e, a partir de lá, para a Embraer.
Pessoal, o “operário de aço” já está pronto na frente do portão da
Embraer, e já estão segurando o trânsito na Faria Lima. Acabaram de
avisar pelo celular. Temos que sair, vamos, pessoal! Bom trabalho
para todos, vamos para a luta! A Embraer precisa ouvir o trabalhador!
(gritos de apoio de outros trabalhadores) (KLEBER, 05112014).

Fui no meu carro, acompanhando os carros do sindicato. Eram pelo menos uns
10 carros seguindo para o Sindicato dos Condutores. Quando chegamos, os
ônibus já estavam alinhados e começando a sair rumo à Embraer. O SMSJC
estava com um caminhão de som, menor que o “operário de aço”, mas que
acompanharia os ônibus, com trabalhadores e sindicalistas discursando com
microfones sem fio enquanto caminhavam. Assim que cruzamos a BR-116 em
direção à Embraer, outros sindicalistas e trabalhadores já se posicionavam na
entrada da Avenida Faria Lima, com cones que fechavam duas faixas da
avenida enquanto três trabalhadores notificavam os carros que por lá tentavam
passar.
Eu me identifiquei e segui pela avenida a caminho do portão principal da
Embraer. Lá, os ônibus com os trabalhadores ainda não tinham chegado. O
“operário de aço” já estava parado na lateral da avenida, próximo ao portão
principal. Ainda não haviam começado os discursos, mas o som do “operário
de aço” já estava ligado e tocava a música “Vida de Gado”, de Zé Ramalho.
Parei meu carro e fiquei observando a movimentação que se iniciava. Ainda
estava escuro quando começaram a chegar os ônibus com os trabalhadores e
sindicalistas. Aos poucos, os espaços foram sendo preenchidos. Os
trabalhadores saíam dos ônibus e se organizavam em frente ao “operário de
aço”, outros sentavam na sarjeta e nos espaços com grama ao redor do portão
principal da empresa. A maioria estava de pé, conversando em rodas papos
alheios e outros comentando a possível segunda paralisação do ano na
empresa, um fato raro na história recente da Embraer. O clima, enquanto eu
andava e circulava entre os trabalhadores, era diferente da assembleia da qual
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participei no dia 22 de outubro. Pareciam estar mais atentos, havia muito mais
gente, uma concentração muito maior próximo ao “operário de aço”.
Anotações do diário: 5 de novembro de 2014
O “operário de aço”, já estacionado aqui na frente da Embraer, também liga o
som. Alguns sindicalistas e trabalhadores começam a discursar, aguardando
a chegada dos trabalhadores e o início da assembleia. Logo, milhares de
trabalhadores aproximam-se, e o espaço fica lotado. Alguns estão sentados
na grama da sarjeta, outros um pouco mais afastados, mas dessa vez vejo
muitos trabalhadores próximo ao “operário de aço”. Os trabalhadores
parecem mais apreensivos e interessados do que na última greve que eu
presenciei em outubro, quando muitos deles pareciam não tão preocupados
com o ato, apenas esperando o resultado.
A movimentação parece maior que a última. Ou pelo menos, os
trabalhadores estão mais próximos um dos outros, o que dá essa impressão.
O “operário de aço” estava rodeado de trabalhadores, diferentemente da
greve de outubro, em que era possível notar um maior desinteresse pela
assembleia. Já hoje não, parecem aflitos para logo decidir se haveria outra
greve ou não. Eu sinto que o ambiente está mais pesado, tenso, as pessoas
estão com expressões de atenção. São poucos os que aparentam
despreocupação ou que não estão em uma roda conversando sobre o
assunto.
São oito horas da manhã. Herbert Claros, depois do seu discurso, dá início à
votação para paralisar a empresa por tempo indeterminado ou não. Foram
milhares dizendo sim. Eu nunca tinha visto isso na vida. Quase 80% dos
trabalhadores apoiaram a greve por tempo indeterminado, já que a empresa
não se comunicou, como de costume, para negociar as pautas de reajuste,
PLR e redução da carga horária de trabalho. Foi emocionante presenciar
uma assembleia com essa dimensão! Estou eufórico aqui!
Foi de arrepiar! Aquela multidão votando a favor da paralisação. Foi uma
ação muito maior do que a greve de outubro. Agora, os trabalhadores
comemoram a votação. Muitos com sorriso nos rostos deram as costas para
a empresa e começaram a caminhar em direção contrária ao seu portão,
uma cena que ficará marcada para a minha vida. Milhares de trabalhadores
voltando para as suas casas e de costas para o portão principal da Embraer.
As músicas que tocavam no “operário de aço” foram substituídas pelos
discursos. Sindicalizados da Embraer e de outras empresas revezavam-se em
discursos de ataques aos patrões e à empresa. O tema do reajuste – o menor
proposto na região – era apenas um dos diversos temas abordados pelos
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sindicalistas. Aos poucos, o dia clareava, e a multidão crescia. Era tanta gente
que não se conseguia ver o final da multidão. Segundo o sindicato, eram mais
de 10 mil trabalhadores presentes nesse dia. O último a discursar e promover a
votação para a adesão ou não à greve que se propunha foi Herbert Claros. A
votação começou depois de ele criticar a falta de comunicação da Embraer, a
recusa em negociar o reajuste proposto de apenas 1% acima da inflação, de
denunciar os constantes assédios morais que a empresa tem praticado contra
aqueles que participam do movimento sindical, entre outros assuntos. O
discurso foi rápido, em apenas 15 ou 20 minutos, Herbert deu início à votação.
Como um mar de mãos levantadas, a maioria, mais de 80%, decidiu pela greve
de prazo indeterminado.
Deu-se assim o início da maior greve da história da Embraer pós-privatização,
realizada entre os dias 5, 6, 7 e 8 e parte da manhã do dia 10 de novembro de
2014, uma segunda-feira. Lembro, com o auxílio do diário, quando durante a
greve um experiente sindicalista e antigo trabalhador da Embraer me disse:
A organização da classe trabalhadora é um processo longo, de
muitos anos. Desde a privatização, estamos lutando para ter um dia
como este. São anos para organizar a resistência, mas em uma
canetada podemos perder todo o trabalho, foi assim em 1994
(KLEBER, 06112014).

O primeiro dia da greve foi intenso. No turno da tarde, novamente sindicalistas
e líderes sindicais da Embraer e de outras empresas, além de algumas
lideranças locais, como representantes de movimentos sociais e estudantes,
discursaram. Os ônibus que chegariam com os trabalhadores estavam vazios.
Eram poucos os trabalhadores que acompanharam os discursos no período
vespertino. Já estavam informados sobre a paralisação da empresa, e a
maioria nem saiu de casa.
É sempre assim, o pessoal da manhã avisa o pessoal da tarde, e eles
nem vêm para a empresa. Vão cuidar da vida deles. Só quem é do
sindicato fica por aqui para controlar a entrada e a saída das
pessoas. Tem que valer a decisão da maioria tomada na assembleia.
Se fosse na GM, você tem que pedir para o pessoal ir embora, lá a
maioria é sindicalizado, não é como os pelegos da Embraer
(KLEBER, 06112014).

De fato, durante os três primeiros dias, ou mesmo durante a paralisação de 24
horas da greve de outubro, os trabalhadores pouco participavam do movimento
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paredista. Eles normalmente participam das assembleias, votam e depois vão
embora. Durante a paralisação, estão apenas os trabalhadores sindicalizados,
os eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e os
diretores sindicais da Embraer e de outras empresas da região, mas
pouquíssimos trabalhadores. “Muitos estão em suas casas dormindo,
esperando a assembleia de amanhã, tranquilos em suas camas. Mas isso não
é certo”, comentou comigo um trabalhador sindicalizado da Embraer que
segurava uma das faixas em frente ao portão principal (JOSUÉ, 07112014).
No entanto, com o passar dos dias, durante a greve, eu pude entrevistar alguns
trabalhadores que passavam pelo portão principal da Embraer e assim indagálos sobre a greve e sobre o trabalho na Embraer. Seu Luís estava de
passagem para saber acerca do caminhar da greve. Era sexta-feira, 7 de
novembro de 2014, quando o conheci. Buscando informação sobre a
continuidade do movimento, Seu Luís se aproximou e me perguntou se eu
sabia quando seria a próxima assembleia. Respondi que seria na segunda-feira
seguinte, dia 10. Sorrindo, Seu Luís me agradeceu e disse: “Acho que agora eu
termino a minha casa”. Para dar sequência à conversa, perguntei se era ele
quem estava construindo a casa. “Eu e meu filho mais velho. Deixei o meu
menino lá e vim para cá para saber da greve” (LUÍS, 07112014).
Não foi apenas Seu Luís que eu percebi que utilizava o período de “folga” da
greve para organizar a sua vida fora da empresa. Anderson trabalha na
usinagem de peças na Embraer há 3 anos. Estava sentando na sarjeta, na
quarta-feira, dia 5, quando a greve começou. Abordei-o como se estivesse
procurando um local para descansar. A assembleia já havia acabado, mas
Anderson estava esperando a sua esposa, que iria buscá-lo de carro. “A minha
esposa trabalha aqui do lado, na Paróquia Coração de Jesus. Quando eu
posso, eu ajudo, fica a alguns minutos daqui” (ANDERSON, 07112014).
Tivemos poucos minutos de conversa, e logo a esposa, dirigindo um Palio
vinho com uma cruz pendurada no retrovisor, chegou para pegá-lo.
Josias, trabalhador do setor de tratamento de peças, estacionou a sua moto ao
estilo “Harley-Davidson” bem na minha frente. Ao seu lado, já o esperava seu
colega Pedro, também de moto, mas em um modelo urbano. Quando Josias
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tirou o capacete, Pedro disse: “É, acho que não teremos nem assembleia hoje”.
Josias confirmou balançando a cabeça. Realmente, eram pouquíssimos os
trabalhadores nessa sexta-feira de greve que estavam presentes naquele
momento. Pedro e Josias trabalham no turno vespertino e queriam saber
notícias sobre a greve. Perguntei se trabalhavam na Embraer e depois me
apresentei. Para puxar assunto, elogiei a moto e disse que adorava estradas.
Josias respondeu na hora. “É só o que queremos saber. Se vamos para a
estrada ou para a Embraer (risos). Mas parece que agora só na segunda-feira
teremos outra assembleia” (JOSIAS, 07112014). Conversamos mais uns cinco
minutos antes de os dois trabalhadores seguirem estrada afora.

Foto 1 - Josias e Pedro em suas motos

Fonte: do autor

Josias, mais comunicativo e atencioso, disse-me que todo ano era assim. “A
Embraer não gosta de negociar salário com o sindicato. Todo ano é a mesma
coisa. Só que este ano a turma parou mesmo. Para mim é bom. Tenho mais
tempo para fazer as minhas coisas”. Pedro, mais quieto, apenas concordava
com o expressivo Josias. Perguntei o que eles achavam do sindicato, e foi o
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próprio Josias quem respondeu. “Isso é assim. Eles precisam fazer isso para
ganhar o deles (o sindicato), tipo uma máfia mesmo. A Embraer sabe como
funciona a turma do sindicato, por isso não gosta deles” (JOSIAS, 07112014).
Ainda durante a greve de novembro de 2014, tive a oportunidade de também
conhecer a Marinalva, chefe do restaurante da Embraer. Marinalva era uma
trabalhadora terceirizada que atua dentro da Embraer desde a implementação
do

restaurante,

terceirizado

logo

após

a

privatização

da

empresa.

Conversamos por quase uma hora. Chovia nesse dia. A maioria das pessoas
que ali estavam se acumulavam debaixo do teto da entrada de pedestres. Eu
segurava, junto com alguns estudantes ativistas e trabalhadores, uma faixa que
ia do portão de pedestre até o outro lado do portão para automóveis. Sentado
para poder aguentar o peso da faixa, acabei por ficar ao lado da Marinalva. Ela
esperava impaciente por seu patrão. Ele tinha entrado na Embraer e ligava
para ela a cada cinco minutos cobrando a sua entrada. Mas, nesse dia,
ninguém entrava na Embraer. Quem entrou na empresa, entrou na madrugada,
assim como o chefe de Marinalva fez.
Meu chefe quer que eu entre, mas não tem como. Ele chegou de
madrugada, antes da greve. Aqui é assim, os “puxa-sacos” chegam
de madrugada (risos). Sou a favor da greve. Esses meninos
trabalham muito. Eles dão duro aqui, menino [...], e não posso ajudar
senão perco meu emprego. Logo mais eu me aposento e deixo isso
aqui. Mas também não vou entrar não. Vou ficar aqui. Se meu patrão
quiser, ele que venha falar com a turma aqui. Eu vou ficar bem
quietinha aqui sentada esperando (MARINALVA, 05112015).

Não demorou muito, o patrão da Marinalva chegou. Dizia que o pessoal do
movimento que estava na Embraer precisava comer. “São mais de 500 que
estão aí dentro da fábrica. Eles precisam almoçar”, dizia o patrão da Marinalva.
O trabalhador que estava controlando o acesso negou algumas vezes o
pedido, mas, depois de alguma insistência, ele concedeu e, infelizmente, perdi
o ótimo papo com a Marinalva. Ela jogou o cigarro fora, abriu o seu guardachuva, deu-me a mão e entrou, seguindo o seu patrão.
A greve de novembro foi a maior paralisação já realizada pelos trabalhadores
da Embraer desde a privatização da empresa. Dificilmente os trabalhadores
mantêm o movimento paredista por mais de 24 horas na Embraer. No entanto,
foi durante essa última assembleia que ocorreu o nem tão inusitado, porém
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inédito, movimento contra a resistência sindical, o qual foi organizado por
líderes e gestores. Em torno de três ou quatro centenas de pessoas, vestidas
com a camisa polo azul da Embraer, uniforme dos funcionários da gestão e
chefes da empresa, postaram-se à frente do “operário de aço” e de maneira
exaltada dirigiram palavrões e vaiaram a cada fala dos líderes sindicais.
Anotações do diário: 10 de novembro de 2014
Há quatro dias estou aqui em São José dos Campos acompanhando uma das
maiores greves realizadas na história da Embraer. Até então, o movimento seguia o
padrão. Nas assembleias, em frente ao portão principal, alguns sindicalistas e
trabalhadores se reuniam para ouvir os discursos da turma do sindicato, outros
fiscalizavam a entrada da empresa e seguravam faixas de apoio ao movimento.
Hoje, segunda-feira, foi deflagrado em assembleia geral o fim da greve. Cerca de
60% dos trabalhadores que estavam na assembleia votaram pela volta aos
trabalhos, mesmo sem a empresa ceder às exigências em pauta (reajuste salarial
de 10% para os trabalhadores, redução da jornada para 40 h semanais, estabilidade
no emprego e o não desconto dos dias parados durante a greve) ou apenas se
pronunciar sobre elas.
No entanto, o fato mais interessante deste último dia de greve foi o inesperado
grupo de trabalhadores, todos de camiseta polo azul, aparentemente trabalhadores
da gestão, entre técnicos e engenheiros, posicionaram-se em frente ao “operário de
aço” (caminhão de som do sindicato) e com gritos de ordem e xingamentos
agrediam verbalmente qualquer trabalhador que quisesse dizer algumas palavras. A
minha experiência em movimentos paredistas é pequena, mas um movimento
contrário ao movimento sindical, explícito e, aparentemente, organizado como este
foi não deve ser algo comum.
O que me deixou estupefato é que esse movimento urge ao mesmo tempo que
outros diversos movimentos em defesa da hegemonia burguesa e da ordem
eclodem pelo país. No que mais eles se assemelham é quanto às palavras de
ordem. Os xingamentos, entre tantos outros, eram parecidos com os que temos
ouvido pelas ruas do Brasil, principalmente a partir de 2013: “Vagabundo!” “Vão
trabalhar, seus petralhas!” “Comunistas!” “Fascistas!” “Tudo petista!” “Bandidos!”

Em torno de três centenas de pessoas, vestidas com a camisa azul dos
funcionários da gestão da empresa, postaram-se à frente do “operário de aço”
e de maneira exaltada dirigiram palavrões e vaiaram a cada fala dos líderes
sindicais. No entanto, muitos outros empregados da gestão, vestidos também
de azul, como solicitado pelos gestores nas redes sociais, mantinham-se
distantes do caminhão, embora tenham participado das votações. Logo os
discursos recomeçaram, e novos protestos exaltados dos líderes de azul
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tomaram conta do local. Sem clima para mais conversas e discursos, a votação
foi proposta e comandada por Herbert Claros após fazer o seu último discurso
do dia. Com a camisa azul das equipes de produção em suas mãos, beijou-a,
abraçou-a e disse aos trabalhadores:
Esta camisa azul não são só vocês, chefes que usam, todos nós da
Embraer usamos a camisa azul, e todos a usamos porque cada um
que está aqui nesta assembleia tem orgulho de trabalhar nesta
empresa. Cada um de nós que está aqui nesta assembleia tem
orgulho de fazer avião, e cada um que está aqui nesta assembleia se
dedicou para isso, fez Senai, fez universidade, fez MBA (foi
interrompido por vaias). Aqui não tem as quatro mil pessoas de azul
que estão nas redes sociais, vocês são chefes, mas nós também
temos a nossa camisa azul e merecemos respeito. Nós temos que ter
orgulho, porque desde quarta-feira passada nós estamos mostrando
que não é assim, que nós queremos respeito, queremos ser mais
ouvidos, é isso que cada companheiro e companheira estão dizendo
ao fazer esta greve (CLAROS, 10112014).

Vaias e gritos entoaram – “Vai trabalhar!” “Vagabundos!” “Petistas!” –, seguidos
de muitos outros xingamentos que impediram a fala do vice-presidente do
sindicato, o qual, então, sem conseguir finalizar o seu discurso, deu início à
votação, comandando-a até o final. Foi tudo diferente do que aconteceu no dia
5, início da greve. Em vez de uma maioria de trabalhadores com camisetas
polo bege com mão erguidas em favor da paralisação, o que se viu agora foi
uma multidão de trabalhadores de camisetas azuis que obrigaram os de bege,
acuados, deslocando-os para o “final da fila” da multidão em frente ao “operário
de aço”. Herbert Claros interrompeu várias vezes a votação alegando assédio
moral dos “camisetas polo azul” – líderes, engenheiros e gestores –, que
impediam a normalidade da assembleia. Depois de várias paralisações, sem
resultado, Claros deu início à votação. Com cerca de 70% de aprovação, o
movimento grevista perdeu a sua primeira assembleia desses últimos 5 dias e,
assim, milhares de trabalhadores se dirigiram para os portões de entrada da
empresa e retornaram aos seus postos de trabalho, mesmo sem a sua principal
reivindicação – o reajuste salarial – ter sido atendida. No meio desse fenômeno
que se desenrolava durante a greve de 2014, foi difícil conseguir falar com os
trabalhadores, os ânimos estavam à flor da pele, mas eu consegui. Abordei três
trabalhadores que participavam do movimento, o qual, depois, foi denominado
de movimento de “contrarresistência organizada”.
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Eu vim de São Paulo para trabalhar aqui em São José dos Campos.
Era um dos meus sonhos. São quase 20 mil empregos gerados por
essa empresa. Esses caras aí deveriam é ajudar a empresa. Nós
estamos aqui para demonstrar que não concordamos com a política
deste sindicato. Ele não representa a maioria dos colaboradores da
Embraer. Um bando de gente que na verdade não quer trabalhar.
Ficam aí atrás deste sindicato comendo o salário do pessoal.
Trabalhar que é bom ninguém quer (RENÉ, 10112014).
Bando de vagabundos, isso sim. O que eles querem? Mais dinheiro?
Aí ninguém trabalha. Queimam pneu, fazem greve, tudo vagabundo.
Essa turma aí tá mandando a GM embora. Não vamos aceitar isso
aqui! (JEFERSON, 10112014).

O terceiro trabalhador que eu consegui entrevistar nesse fatídico dia era
favorável ao sindicato e à greve:
A Embraer é conhecida no Vale do Paraíba por pagar pouco. Muito
pouco, aliás. Qualquer empresa do Vale do Paraíba paga mais que a
Embraer. Não precisa ir na Boeing não. A Gamesa, fornecedora da
Embraer, paga quase quatro vezes mais. A Kawasaki também. A
Liebherr, ali pertinho, está cheia de funcionários ex-Embraer. Mesmo
os altamente qualificados estão indo para outras empresas. Na
engenharia, essa situação já existe. Tem engenheiros que estão no
projeto do KC-390 e no E2 que são engenheiros terceirizados e
ganham menos do que os engenheiros da Embraer e não têm os
mesmos benefícios. O que está acontecendo é gravíssimo. Se o
clima estivesse bom na empresa, jamais juntaria a quantidade de
funcionários que se viu aqui hoje, seja para votar “contra” ou “a favor”
da greve. O pessoal do F31 sabe bem do que eu estou falando. A
maioria tem medo de perder o emprego (DOUGLAS, 10112014).

Eu imaginava, até então, que a ação contrária aos movimentos de resistência
sindical dos trabalhadores ocorresse apenas no plano ideológico, pessoal ou
de pequenos grupos, os quais, apesar de serem beneficiários das ações,
jamais participariam de tais movimentos. Dessa vez, participaram gestores e
técnicos, que se organizaram contra o movimento de resistência sindical em
defesa dos valores da empresa para liquidar com o movimento e desbancar os
líderes sindicais que procuravam dirigir a insatisfação trabalhista. O grupo se
organizou, aparentemente, no dia seguinte ao anúncio da greve. Foi criada na
quinta-feira, dia 6 de novembro, uma página no Facebook intitulada “Sou
Embraer e não estou em greve”. Nas primeiras 6 horas, dois mil funcionários
entraram no grupo, que chegou a quatro mil membros em dois dias.
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Foto 2 - Trabalhadores da “contrarresistência organizada” protestando

Fonte: do autor

Foto 3 - Trabalhadores do movimento de “contrarresistência organizada”

Fonte: do autor
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Foto 4 - Votação para o fim da greve de novembro de 2014

Fonte: do autor

Após quatro meses da maior greve da história recente da Embraer, eu
consegui entrar em contato com parte dos trabalhadores que organizaram e
participaram do movimento de “contrarresistência organizada”. Foram várias
tentativas para conseguir entrar em contato com esses trabalhadores. Como já
mencionado, a Embraer restringe o acesso de pesquisadores em suas
unidades. Consegui, com outros trabalhadores da Embraer, o nome daqueles
que participaram e organizaram o movimento contra a resistência sindical. Com
o nome dos principais participantes, entrei em contato com a Embraer e
solicitei pelos nomes e departamentos que eu havia conseguido.
No dia 9 de março, consegui obter contato com o trabalhador Paulo, um dos
participantes do movimento que aniquilou a greve de novembro de 2014. Paulo
é líder do setor de acabamento na matriz da Embraer, e através dele pude
contatar os outros participantes do movimento. Não foi possível marcar uma
reunião presencial, mas, além do Paulo, falei por telefone com mais dois
trabalhadores líderes dos seus setores. Não foi difícil explicar o porquê do meu
contato. Como pesquisador da PUC, fui bem-aceito pelos trabalhadores. Foram
conversas rápidas, em torno de cinco minutos cada. Mas foram depoimentos
importantes para a compreensão do fenômeno que se sucedeu na greve de
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novembro de 2014. Paulo, na primeira conversa que tivemos, explicou a ideia
do movimento. Para ele, o sindicato é uma instituição arcaica que atrapalha o
desenvolvimento “natural” da Embraer:
Nós resolvemos criar este movimento principalmente porque amamos
ser da família Embraer. Gostamos do que fazemos, e mais do que
isso, temos orgulho do que fazemos. A Embraer é admirada por sua
gestão de pessoas, sempre somos premiados como uma das
melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Não vejo como
alguns trabalhadores se colocam contra esta empresa. O sindicato
atrapalha o desenvolvimento natural da empresa. Essa gente parou
no tempo. Há pouco tempo, foram 4 mil colaboradores demitidos.
Muitos colegas foram embora. A demissão foi geral, afetou todos os
departamentos da empresa. Se o sindicato não nos deixar trabalhar,
vamos correr o risco de perder o nosso emprego também (PAULO,
09032015).

Para

João,

segundo

trabalhador

participante

do

movimento

de

“contrarresistência organizada”, a Embraer perde produção com as greves e as
paralisações. Ele diz que o sindicato não conversa com o pessoal do
administrativo ou com os líderes da produção. João trabalha na Embraer há 6
anos e é líder do setor de qualidade. Engenheiro, morador de São José dos
Campos, orgulha-se de trabalhar na empresa.
Nós nos organizamos para mostrar que não concordamos com esta
greve. O sindicato nos proíbe de trabalhar, isso é um absurdo. Estão
impedindo o nosso direito de trabalhar, de ir e vir. Eles fecham os
portões da empresa. Isso não existe! Não conversam com o pessoal
do administrativo e fazem greve assim mesmo. Cada vez mais que o
sindicato radicalizar, nós vamos nos organizar. Nos unimos pela
nossa própria insatisfação com este sindicato que vem barbarizando
cada ano mais. Se ninguém fizer nada, eles vão acabar destruindo
esta empresa, um orgulho para São José dos Campos. A empresa
tem transferido empregos para fora do Brasil. Já foram embora do
país a produção do Phenom e a do Legacy. O problema do
sindicalismo no Brasil é que eles estão ligados a partidos políticos
como PT, que ainda vivem os tempos da ditadura. O sindicato tem
que estar ao lado dos colaboradores que querem trabalhar, não o
contrário. Deve ser um orgulho fazer parte da Embraer. Aqui em São
José e em toda a nossa região, todos sonham em trabalhar na
Embraer (JOÃO, 17032015).

Otávio, o mais falante, foi o terceiro contato dos trabalhadores participantes do
movimento contra a resistência sindical em defesa dos valores e das normas
da Embraer. Há 10 anos na empresa, Otávio não entende as resistências dos
trabalhadores sindicalizados. Para ele, desde a privatização da Embraer, a
empresa só tem conquistado ótimos resultados. “É o Brasil que deu certo”,
segundo Otávio.
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Os trabalhadores fizeram espontaneamente uma organização para
acabar com a greve imposta pelo sindicato, que fraudou uma votação
em que a vontade da maioria de 19 mil funcionários não foi
respeitada. Só acredita nessa bobagem quem não está aqui vivendo
a realidade. Nenhum de nós está aqui chorando pelos corredores. A
Embraer só é a empresa que é porque é feita pelo amor à camisa de
cada um dos seus colaboradores. Olha, estou na Embraer há mais de
13 anos, e a empresa só tem ótimos resultados. Onde você vai
encontrar uma empresa, brasileira, como esta para trabalhar? O
sindicato dos metalúrgicos daqui da região é um problema para a
Embraer. Eles só sabem fazer barulho. É sempre a mesma coisa. O
que eles conseguem? Nada! Só servem para atrapalhar as pessoas
de bem que querem trabalhar. Aqui na Embraer não tem espaço para
isso. Esses caras são verdadeiros dinossauros com esse discurso de
sindicato!!! Foi clara e visível a melhora da Embraer depois de
privatizada. A Embraer só virou a empresa que é hoje depois que foi
privatizada. É o Brasil que deu certo. Antes era um cabide de
empregos. É a isso que se prestam os nossos sindicatos? Querem
dar a empresa de volta para esse bando de políticos corruptos? Jogar
a conta para quem trabalha é ridículo (OTÁVIO, 17032015).

No ano de 2015, não teve greve dos trabalhadores da Embraer. Apenas
paralisações de uma ou duas horas para a realização das assembleias e outra
paralisação no dia nacional de luta da Central Conlutas. Boa parte do meu
trabalho de campo deu-se, novamente, no SMSJC. Voltei a entrevistar
trabalhadores que aguardavam na sala de espera do sindicato para realizar
rescisões contratuais, aberturas de CATs e assistência jurídica. No dia 3 de
março de 2015, conheci o Geraldo, trabalhador da produção da Embraer há 5
anos no setor de montagem da fuselagem. Jovem, apenas 28 anos, Geraldo
estava na sala de espera do SMSJC para abrir uma CAT devido a dores no
ombro. “A gente da montagem da fuselagem fica com os braços para cima o
dia todo. Não tem jeito, machuca mesmo. O trabalho é muito pesado”
(GERALDO, 03032015).
Indaguei-o sobre o que pensava da importância de trabalhar na Embraer. Para
Geraldo, assim como para outros entrevistados da produção, trabalhar na
Embraer é como atuar em qualquer outra indústria metalúrgica grande.
Eu trabalhei quase 5 anos na Heatcraft, e lá o salário é o mesmo da
Embraer. É que a Embraer é famosa, ainda mais aqui na região. Mas
é a mesma coisa, sabe, muda pouco. A Embraer tem a escola para
as crianças, que é uma das melhores aqui da região, mas de resto é
a mesma coisa (GERALDO, 03032015).
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Novamente, indaguei-o se ele julgava se não seria um sonho estar na Embraer.
Geraldo foi rápido em sua resposta. “O sonho é ter um emprego, na Embraer,
na GM, em qualquer uma. A gente precisa trabalhar”.
A fala de Geraldo, assim como a de outros trabalhadores da Embraer,
demonstra certo ceticismo quanto às promessas que a sua área de atuação lhe
oferece e uma perspectiva pragmática no que diz respeito à necessidade de se
manter empregado. Outro trabalhador da Embraer, Ilan, durante o bate-papo
também na sala de espera, em abril de 2015, contou-me que não acreditava
em empresa nenhuma, dizia que o importante para ele era ter um emprego.
“Na Embraer, em qualquer empresa, o pessoal quer emprego [...], as dívidas
chegam no final do mês [...], o que o pessoal tem medo é de ficar sem trabalho”
(ILAN, 06042015).
Jonas foi outro trabalhador que conheci no sindicato. Funcionário da Embraer
atuando no setor de montagem mecânica, sua fala também apresentava certo
ceticismo quanto às promessas da empresa. Decepcionado com a Embraer,
revelou-me que a empresa tira o sangue da “peãozada”. Também comentou
que o serviço na produção, em qualquer indústria, não valia a pena. “O salário
não compensa o nosso esforço” (JONAS, 06042015). Ele mostrava-se
conhecedor dos seus direitos, bem informado sobre os procedimentos do
INSS, mas não era sindicalizado. Argumentou que precisava do trabalho e que
todos os sindicalizados são perseguidos na Embraer. “O sindicato faz um
trabalho bom. Só que no Brasil, quando você é sindicalizado, a chance de você
ser demitido é grande. Na Embraer, quem for do sindicato é perseguido, e a
gente precisa trabalhar” (JONAS, 06042015).
No dia 15 de abril de 2015, em vez de abordar os trabalhadores da Embraer no
sindicato, resolvi me dirigir para o portão de entrada da empresa e tentar a
sorte por lá. Era um dia normal de trabalho, nenhuma greve ou assembleia
prevista, um dia cinzento de temperatura amena. Cheguei para acompanhar a
entrada do pessoal da produção do turno da tarde. Muitos trabalhadores vêm
com os ônibus na Embraer, mas outros, provavelmente porque moram perto da
empresa, vão trabalhar caminhando ou de bicicleta. Alguns outros também
chegam de moto.
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Wagner foi um desses trabalhadores do qual eu consegui me aproximar e bater
um papo. Ele chegava para o turno da tarde caminhando tranquilamente pela
calçada da Avenida Faria Lima. Nesse dia, realizei abordagens mais diretas
com os trabalhadores. Como o tempo era curto – entre a rua e a entrada da
empresa –, eu precisava ser direto, não tinha tempo para prolongar o modo de
abordagem e a própria conversa.
Apresentei-me como doutorando e pesquisador da PUC-SP dizendo que
gostaria de saber informações sobre os programas referentes à gestão de
pessoas da empresa, tais como o Boa Ideia, o Avaliação e Capacitação
Graduada, entre outros. Wagner trabalha no setor de material composto da
Embraer há 3 anos. Jovem, aparentemente uns 30 anos, morador do bairro
vizinho à Embraer, ele prefere ir trabalhar caminhando. “Daqui até a minha
casa eu não demoro 15 minutos andando” (WAGNER, 15042015).
Para ele, os programas como o Boa Ideia e o Avaliação e Capacitação
Graduada servem mais para o pessoal da administração. Perguntei-lhe sobre
os cursos e treinamentos que a Embraer oferece. “O melhor da Embraer é a
escola para as crianças. A gente mesmo tem bastante treinamento, mas é para
melhorar o nosso trabalho”. Então fiz nova pergunta: “Pensei que fossem
cursos para mudar de área, tipo da produção para a gestão, não?” Ao que ele
respondeu: “Isso a gente não tem não. Eu nunca vi colega meu sair da
produção para a administração. No máximo, a gente vira supervisor e depois
gerente de produção. Mas isso não tem curso. Tem que saber mandar mesmo”
(WAGNER, 15042015).
No portão da Embraer, também conheci a trabalhadora Rita, que atua no setor
do F60/2. Segundo ela, o RH da Embraer é bom, o problema são os chefes das
seções.
Do que adiantam esses programas se somos maltratadas todos os
dias? Tem um supervisor na F60/2, na Embraer, que mais parece
espião de hangar. Ele fica o tempo todo na porta vigiando cada passo
do pessoal. O cara disse até que vai colocar banheiro químico para
evitar que o trabalhador saia da produção. Vive perguntando se os
trabalhadores querem trocar de função com ele e diz até que queria
ser montador porque “dá moleza na área”. Ele diz ainda que tem
carta branca do gerente para “aplicar a sua psicologia” (RITA,
20042015).
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Por mais que o tempo seja curto para a realização de uma boa e contundente
abordagem, visitar a Embraer, do lado de fora, nos horários de troca de turno,
entrada e saída dos trabalhadores rendeu alguns frutos. Foram alguns dias
sem conseguir falar com nenhum trabalhador. Alguns chegavam apressados,
outros negavam a entrevista, alguns, talvez desconfiados, falavam pouco. Mas
como em qualquer trabalho, há o dia da caça e o dia do caçador. Foi assim a
minha relação com o Everaldo, um trabalhador da produção, há menos de 2
anos na Embraer e 42 de idade, não sindicalizado, mas um tanto quanto cético
em relação às propostas subjetivas da empresa.
Nesse dia (11 de abril de 2015), depois de uma empatia mútua, acompanhei
Everaldo até a sua casa. Fomos caminhando, ele mora na Vila Corinthians, um
bairro de operários localizado a poucos quilômetros da Embraer. Contei-lhe
sobre a minha pesquisa e sobre o meu objetivo de conhecer a classe
trabalhadora da Embraer. Sempre muito atencioso e simpático, Everaldo
também se interessava pela minha conversa. Foram horas maravilhosas, eu
desfrutava de certa experiência obtida no campo. As horas passaram como
segundos. Acabamos parando em um pequeno boteco, próximo à sua casa
para tomarmos uma cerveja. Ficamos em pé mesmo, entre o bar e a rua, assim
como outros trabalhadores que ali tomavam a sua cerveja após o trabalho.
Entre vários assuntos, Everaldo contou-me que nunca tinha participado ou
mesmo frequentado o sindicato e que, quando se sindicalizou, foi apenas para
utilizar a colônia de férias. “Na Embraer, eu ainda não me sindicalizei porque lá
é diferente. A empresa não gosta do sindicato” (EVERALDO, 11042015).
Everaldo sempre foi metalúrgico. Nascido em Araxá-MG, veio menino com os
seus pais para São José dos Campos. Vive no mesmo bairro desde a sua
infância. Trabalhou na GM, na Ericsson e agora na Embraer. Everaldo
agradecia a Deus pela sua vida de trabalho. O que mais chamou a minha
atenção foi o pragmatismo deste trabalhador.
Sou operário e, até Deus deixar, eu continuarei sendo. Não sou do
sindicato, mas não sou da empresa também (risos). Sou trabalhador
e gosto do que eu faço, mas as empresas não estão nem aí pro peão.
Quando tem crise, quem são os primeiros a perderem o emprego?
Somos nós! Só a meninada que acabou de entrar é que acredita no
papo das empresas. Quem tem um pouco de experiência sabe como
funciona [...] graças a Deus, logo eu consegui trabalho na Embraer.
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Recebo menos que na GM, e o trabalho é mais pesado. Mas é a
Embraer! Sempre trabalhei em boas empresas (EVERALDO,
11042015).

Papo vem, papo vai, apenas quando a esposa do Everaldo ligou é que
percebemos que já passava das nove da noite. Ela chamava Everaldo para
jantar. Sempre muito simpático, Everaldo me convidou para acompanhá-lo.
Não resisti ao convite, deixei a minha modéstia de lado e segui com Everaldo
para a sua casa. São poucas as oportunidades, durante a pesquisa de campo,
como esta. São muitos os contatos e as conversas que não se prolongam por
diversos motivos. Diante da possibilidade de ampliar o conhecimento através
de um contato mais próximo e longo, percebi que não podia deixar passar. São
momentos no campo que apenas a experiência nos capacitará melhor. Foram
alguns trabalhadores, não poucos, que por vergonha, falta de objetivo ou
atitude não percebiam a importância do momento.
Nesse dia, graças a certa experiência já obtida durante a pesquisa, aceitei o
convite e fui conhecer a casa e a esposa do Everaldo, o que me permitiu
experimentar a saborosa comida da Patrícia. Uma família típica de
trabalhadores de São José dos Campos. Patrícia me recebeu, assim como seu
marido, com muita simpatia, sempre se desculpando pela simplicidade da casa
e da comida. A casa, um sobrado geminado, toda arrumada, impecável, com
móveis brilhando de tanta limpeza. A comida nos esperava, e Patrícia já tinha
separado um lugar para mim. Foi um jantar como poucos em minha vida. Eu
me sentia confortável, o lugar e o casal favoreciam o bom ambiente.
Conversamos por horas, e quando saí, já passava das 23 horas.
O casal, como a própria Patrícia descreveu, fez a sua vida trabalhando nas
fábricas de São José dos Campos. Patrícia também é uma trabalhadora
metalúrgica. Ambos se conheceram na GM. Patrícia foi demitida da GM pouco
depois do seu marido. “Trabalhávamos na linha do Corsa. Há uns dois anos
pararam a produção, e o prédio está jogado às moscas. Aos poucos, foram
demitindo todos daquela linha. Hoje, lá na GM, trabalha menos da metade das
pessoas” (PATRÍCIA, 11042015).
A empresa diz que a culpa da crise da empresa aqui na nossa cidade
é do sindicato. Mas na verdade eles não aceitam nenhum sindicato.
Já tão falando em mais mil demitidos este ano. Não sou do sindicato,
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mas lá na GM a turma é brava. E eles têm a razão deles. As
empresas não podem fazer tudo o que elas querem. As pessoas lá
têm família, têm filhos, sabe? A empresa não pensa nisso. Nós
sofremos muito com a nossa demissão. Nós não temos filhos, mas eu
e o Everaldo ajudamos a minha mãe e o pai dele, que estão doentes.
A gente não tem sonho de ser rico, aquela coisa e tal. A gente é
trabalhador, sabe? Dependemos do emprego. Quando tem emprego,
a gente tá bem (PATRÍCIA, 11042015).

No dia 29 de abril, eu continuava visitando a Embraer e aguardando os
trabalhadores que chegavam para o turno da tarde, quando conheci a
trabalhadora Rosana, não sindicalizada e atuando na selagem e na
complementação da Asa 107/2. Rosana aparenta ter uns 30 ou 35 anos e está
na Embraer há quatro. Antes da Embraer, trabalhou no setor aeronáutico na
empresa Sobraer, uma fornecedora da Embraer, também localizada em São
José dos Campos. Rosana me explicou que trabalhar na Sobraer ou na
Embraer não muda muito. O salário e as condições de trabalho são parecidos.
Eu recebia mais na Sobraer do que na Embraer. A Embraer tem
nome, é também um bom emprego, mas não muda muito pra gente.
Eu preferia a Sobraer, era mais perto de casa e ainda acho que o
trabalho era melhor [...], a cobrança era menor [...]. O RH não
funciona pra gente (ROSANA, 29042015).

Altair foi outro trabalhador que tive a oportunidade de conhecer durante os
plantões na frente do portão de entrada da Embraer. Atuou por 5 anos na
empresa (é mecânico de aeronaves) e trabalhou na produção e manutenção de
caixas de distribuição de energia e nos painéis de disjuntores do jato ERJ 145.
Foi demitido recentemente da Embraer e estava apenas passando para
conversar com os colegas da portaria. “Eu moro perto e acabei passando para
dar um oi para os colegas da portaria”. Com um capacete na mão e um
envelope na outra, Altair estava indo distribuir currículos nas fábricas.
Atencioso e detalhista ao contar a sua história, disse-me que deixou um
pedaço dele na Embraer. “Eu amo o que eu faço, vai ser difícil achar outro
lugar igual à Embraer. Vou tentar passar nas terceirizadas hoje”. Altair
explanou o seu prazer em trabalhar com aviões.
Trabalhei com os ERJ 145 e 135, com os BEM 190 e 170 e por fim no
LEGACY 650. Para mim, é um orgulho produzir avião no país de
Santos Dumont. Trabalhar na Embraer é ótimo, só que hoje a
competição é grande, e a empresa está sempre tentando economizar.
Nosso salário vai aumentando, e chega uma hora que ela tem outros
mais jovens e mais baratos para colocar no lugar dos mais velhos.
Isso todas fazem, não tem jeito (ALTAIR, 29042015).
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Indaguei Altair sobre o papel do RH da empresa para amenizar as crises e
buscar alternativas para as demissões. Ele repetiu o que eu já havia ouvido de
outros trabalhadores: “O RH é aquilo que o povo fala, serve para contratar e
demitir o peão (ALTAIR, 29042015)”. O RH da Embraer, como já relatado,
diversas vezes foi premiado como responsável pelos vários prêmios que a
empresa ganha como “uma das melhores para se trabalhar no Brasil”. Basta
“dar um Google” com as palavras “Embraer melhores para trabalhar”, e
qualquer um verá o número de prêmios que empresa recebe na área de gestão
de pessoas.
Um fato interessante sobre esse assunto aconteceu enquanto eu estava no
campo de pesquisa durante a greve de novembro de 2014. Na semana da
greve, numa aula em um respeitado curso de pós-graduação de São Paulo, o
professor explanava a eficiência do RH da Embraer, sua cliente como consultor
em gestão de pessoas. Esse professor havia levado uma transparência para
lembrar os alunos do prêmio que a empresa acabara de receber em gestão de
pessoas. Como monitor do curso, eu apenas participava das aulas como
ouvinte, mas, nesse dia, não pude deixar de levantar a mão e, com certo ar de
ingenuidade, perguntei: “Professor, como a Embraer pode ganhar um prêmio
como este na mesma semana em que acontece a maior greve da história da
empresa pós-privatização?” Sem palavras, o professor respondeu que não
sabia do fato, mas que seria interessante averiguar.
No dia 25 de fevereiro de 2016, a Embraer apresentou o E190-E2, avião da
segunda geração de E-Jets. Com direito a cenografia, shows aéreos e muito
champanhe para os diretores, a Embraer fez o lançamento do novo jato em
meio a uma multidão de trabalhadores, de camiseta polo azul, entre gestores e
engenheiros, mas pouquíssimos trabalhadores de camiseta polo bege (a
camiseta do trabalhador da produção da empresa) (ver foto 5). Eu já não
frequentava mais semanalmente o campo de pesquisa, havia encerrado a
pesquisa de campo e me dedicava à elaboração desta tese. No entanto, achei
pertinente averiguar, mesmo que do lado de fora da empresa, o movimento, as
pessoas e os seus comportamentos durante esse evento da Embraer. Cheguei
à empresa por volta das 13 horas. Nesse dia, os trabalhadores do turno da
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gestão e os do primeiro turno da produção haviam sido dispensados mais cedo
para que todos pudessem assistir ao lançamento do E190-E2.
Depois, através das fotos e dos vídeos divulgados pela mídia, viu-se que entre
os trabalhadores que prestigiaram o evento de lançamento e que se
amontoavam aos gritos, com faixas e dizeres “Sou Embraer”, havia uma
maioria de trabalhadores de polo azul. “Os mesmos” que participaram ou
fomentaram o movimento de “contrarresistência organizada”, trabalhadores
altamente identificados com a Embraer, que explicitam a sua subserviência
com orgulho, seja contra as greves, seja para comemorar o lançamento de um
produto da empresa.
Do lado de fora da Embraer, mais uma vez no portão de entrada, observei um
comportamento coletivo interessante por parte dos trabalhadores de polo bege
– os da produção –, que pareciam não querer perder tempo com o evento que
se sucedia. Como os ônibus da Embraer só sairiam depois do evento, no
horário normal, encontrei muitos trabalhadores da produção pegando o ônibus
municipal ou mesmo saindo da empresa para ir caminhando até suas casas.
Aproveitei o fato e abordei alguns deles em um dos pontos de ônibus da
Avenida Faria Lima.
Gerson foi um deles. Com passadas largas, chegou ao ponto de ônibus com ar
de pressa. Mesmo assim consegui bater um papo com ele antes de o seu
ônibus chegar. “Estou construindo uma casa para a minha filha atrás da minha,
estou indo ajudar a turma que está lá. Preciso aproveitar a luz do dia [...], não
vou ficar para o lançamento não. Eu já vejo avião todos os dias” (risadas)
(GERSON, 25022016).
Anelise trabalha na limpeza, é uma trabalhadora terceirizada, e também estava
no ponto de ônibus na ocasião. Perguntei-lhe por que não participou da festa.
“Moço, eu não tenho tempo não [...], vou passar na igreja para pagar o meu
marido e depois vou para casa, tenho muita coisa para fazer” (ANELISE,
25022016). Ao lado de Anelise, estava outro trabalhador da Embraer, Ernesto,
que aguardava o seu ônibus. Ele sorriu quando ouviu a minha pergunta, um
sorriso maroto, um tanto quanto cético. “É difícil da turma da produção ficar
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para festa de lançamento [...], isso é pra chefarada. A gente aproveita que pode
sair mais cedo e vai para casa (ERNESTO, 25022016)”.
Foto 5 - Evento de apresentação do E190-E2

Fonte: do autor

4.5 Um trabalhador no Conselho da Embraer
Era 12 de fevereiro de 2015, eu estava na sala de espera do SMSJC quando vi
a Luciene saindo da sua sala com um sorriso estampado na cara dizendo: “O
Herbert foi eleito para o Conselho de Administração da Embraer. Ganhamos as
eleições!” (LUCIENE, 12022015). Eu queria saber mais e entender o que tinha
acontecido. Luciene pegou um café e sentou ao meu lado para me explicar.
Essa vitória representa que os trabalhadores da Embraer estão
acordando. Isso já vem ficando claro desde as paralisações de 2014
e mostra que muitos estariam ao nosso lado se não fosse a
perseguição que a Embraer faz. É assédio atrás de assédio lá na
Embraer (LUCIENE, 12022015).

O vice-presidente do SMSJC, Herbert Claros, recebeu 4.070 votos. O
conselheiro anterior, que pleiteava mais um mandato, Ernani de Almeida
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Ribeiro Junior, ficou em segundo lugar, com 3.741 votos, e a chapa da CUT
ficou em terceiro lugar, com 2.254 votos.
As eleições para representante dos trabalhadores na Embraer são
sempre divididas. Mas os candidatos dos patrões e dos pelegos
(engenheiros e técnicos) sempre ganham. É a nossa primeira vitória
na Embraer [...]. A “peãozada” não aguenta mais [...], sabemos que é
uma vitória simbólica. A gente sabe que o Herbert será sempre um
voto solitário nas principais decisões do Conselho (LUCIENE,
12022015).

A eleição de Herbert Claros, militante do PSTU, com mais de 4 mil votos,
evidencia como grande parte dos trabalhadores da Embraer está insatisfeita
com as relações objetivas de trabalho na empresa e, mesmo com todo o
aparato de opressão subjetiva e coercitiva realizadas, a contundência da
realidade denuncia a intensificação e a precarização do trabalho na empresa.
Há limite no processo de subjetivação desenvolvido pela Embraer.
Quase quatro meses depois da maior greve da história recente da Embraer, a
eleição de Herbert Claros para integrar o Conselho de Administração da
empresa representa a insatisfação de grande parte dos trabalhadores. Não
elegeram nem o representante da CUT, muito menos o que a empresa
gostaria, o atual representante Ernani. Elegeram um representante filiado ao
PSTU, que entrou na Embraer apenas com o objetivo de renovar o movimento
sindical, uma estratégia constante do PSTU e da Central Sindical Conlutas.
Herbert trabalha na Embraer há 10 anos como mecânico ajustador, é o
principal líder sindical na empresa, dirige há 8 anos as principais votações das
assembleias com os trabalhadores. Como já mencionado, em 2009 Herbert
tomou posse como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José
dos Campos.
O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos, Herbert Claros, também militante do PSTU, escolheu
trabalhar na Embraer com o objetivo de revitalizar o movimento
sindical após a privatização da empresa. Entre 1989 e 94, 7.354
funcionários foram demitidos, entre eles todos os membros da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e diretores
sindicais. No dia 15 de abril de 2015, Herbert tomou posse no
Conselho de Administração da Embraer, eleito com 4.070 votos
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 2).

Naquele momento da pesquisa, estando eu há nove meses no campo, a
eleição de Herbert reforçou a minha hipótese de que a Embraer não consegue,
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ou não pretende, subjetivar os trabalhadores – como se sugere em muitas
outras pesquisas –, principalmente os da produção, não engenheiros e não
líderes de setor ou da gestão, mesmo com todo o aparato tecnológico que o
setor de Recursos Humanos disponibiliza. Eles percebem a opressão que
vivem no dia a dia do trabalho, mesmo na Embraer, uma empresa alinhada
com o que há de mais moderno na gestão organizacional. A Embraer, para
controlar essa fração dos seus trabalhadores, utiliza como tradição militar
abordagens, digamos, não condizentes com a lei, como o assédio moral e
outras formas coercitivas de controle. A cultura militar se mistura com a
proposta da organização toyotista pós-moderna, e o resultado é uma simbiose
de controle subjetivo por apelos, por promessas e pelo medo.
Para Herbert Claros, o objetivo é defender as demandas dos trabalhadores,
como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, valorização
da política de cargos e salários, fim do assédio moral e do processo de
desnacionalização da Embraer.
4.6 A relação orgânica entre teoria e campo/campo e teoria
Todas as pessoas de uma massa social que exercem funções organizativas,
seja na produção, na cultura ou na política, são consideradas por Gramsci um
intelectual orgânico. Todas as camadas sociais possuem os seus intelectuais
orgânicos que exercem uma função orgânica no processo de produção social,
seja pela ordem voltada para a reprodução ou pela mudança em busca da
transformação das relações sociais. “Mais do que conhecer para explicar, a
pesquisa pretende compreender para servir” (BRANDÃO, 1984, p. 12).
Depois de um ano de trabalho, foi a primeira vez que os sindicalistas leram
parte da minha pesquisa. Na verdade, foram as minhas primeiras impressões
sobre a Embraer, visto que nesse momento o objeto da pesquisa era a própria
empresa, e não a sua classe trabalhadora. Eram dados superficiais para a
minha tese, mas muito interessantes, motivo pelo qual tentei aproveitá-los para
publicar em canais de comunicação não acadêmicos. Com um título um tanto
quanto intrigante – “Embraer: sucesso, globalização e… ataque ao trabalho”–,
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o artigo abordou o retorno do movimento de resistência sindical face à
intensificação e à precarização do trabalho na Embraer pós-privatização.
Qual o interesse de um país em sediar uma organização como a
Embraer? Apenas pela arrecadação de impostos? A remuneração
dos trabalhadores é pífia, o trabalho é realizado sob muita pressão, e
o emprego, instável. Os principais acionistas, aqueles que lucram
com a empresa, são fundos bilionários internacionais e nacionais que
só contribuem com a concentração de renda, global e nacional
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015, s/p).

Cheguei ao SMSJC no dia 9 de junho de 2015, diferentemente do habitual, às
18 horas, para uma reunião que trataria sobre a campanha de paralisação
nacional dos trabalhadores ligados à Central Conlutas. Eu estava ansioso para
saber qual seria a repercussão do meu artigo sobre a Embraer, o qual tinha
acabado de ser publicado no blog Outras Palavras, no blog da Revista Carta
Capital e no próprio site do SMSJC. O vice-presidente do sindicato – Herbert
Claros – divulgou o artigo em sua página no Facebook, e o próprio SMSJC
também fez a divulgação em seu site, o que levou outros sindicatos ligados à
CSP-Conlutas a propalarem a matéria. Agora, em novembro de 2016, a
matéria foi publicada novamente no site do sindicato dos metalúrgicos em meio
a uma nova suposta crise que já provocou a demissão de mais de 1.600
trabalhadores por meio de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) e de um
plano de layoff para mais de 2 mil trabalhadores.
Nesse dia – 9 de junho de 2014 –, quando cheguei, os sindicalistas e alguns
trabalhadores interessados estavam no pátio externo do sindicato reunidos em
pequenas rodas de bate-papo. Sou conhecido por alguns como um
pesquisador da PUC que gosta de greves, mas logo percebi um novo olhar
desses que já me conheciam. Não demorou muito, e Herbert Claros lembrou
aos colegas sobre o meu artigo, que aparentemente a maioria tinha lido, e logo
vieram me deram os parabéns. Foi a primeira vez que eu senti a satisfação do
intelectual orgânico vislumbrado por Antonio Gramsci. Eu havia saído da
tranquilidade da universidade, no centro de São Paulo, para pesquisar a mais
de 100 quilômetros de distância em uma rotina de dupla frequência semanal.
Consegui ver o que eu estudava nos livros na realidade, refleti sobre o que eu
sabia, observei, conversei e ouvi a classe trabalhadora da Embraer. Com isso,
eu acredito ter realizado uma pesquisa que pode contribuir com a luta dos
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trabalhadores por um mundo do trabalho sem opressão. Herbert Claros me
convidou para discutir sobre os trabalhadores da Embraer nas reuniões que
acontecem com eles a cada quinze dias na sede do SMSJC e até mesmo o
presidente do sindicato, o Macapá, deu-me os parabéns.
Na reunião, que começou logo em seguida, eu me senti à vontade para dar
algumas opiniões e sugestões. Percebi nesse momento o quão presente, como
nunca, eu estava próximo de parte do meu objeto de pesquisa. Na ocasião,
não podia me deixar levar pela satisfação do que acabara de acontecer, mas
também não poderia perder as oportunidades de engajamento no campo de
pesquisa. Eu me senti realizado, pois pude desfrutar de um momento ímpar na
relação entre o intelectual orgânico e o seu objeto de pesquisa, na relação
entre a teoria e a realidade, sujeito e objeto, a práxis instituindo-se e
sedimentando o trabalho entre o intelectual e a sociedade.
Tal relação propicia a superação do senso comum, dos sujeitos e dos
intelectuais, valorizando a pluralidade do conhecimento social das classes
subalternas para a transformação e a superação do senso comum despótico e
sectário. Uma contra-hegemonia construída pela e para a diversidade e a
pluralidade social com que a realidade nos brinda.
O que diferencia os cientistas sociais das pessoas que eles estudam
é a teoria que os primeiros trazem consigo, a qual os permite
observar o mundo de maneira diferente e, devo dizer, mais
profundamente. Refiro-me aqui à teoria que nós desenvolvemos
conscientemente, a teoria analítica ou a ciência social; ao passo que
as pessoas que estudamos possuem uma teoria irrefletida e
geralmente tácita, a qual eu chamo de teoria popular ou senso
comum (BURAWOY, 2014, p. 13).

Os intelectuais orgânicos elaboram e desenvolvem o bom senso a partir do
diálogo com a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que rechaçam as
ideologias dominantes perpetradas pelos intelectuais tradicionais das classes
dominantes e dirigentes. Portanto, mais do que produzir e reconstruir o
conhecimento através da relação teoria e cotidiano, o intelectual orgânico
ajuda, participa e critica.
Em 2016, fui convidado por um dos colegas do SMSJC para pensarmos em um
novo artigo, agora acadêmico, já que esse colega também é pesquisador, além
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de trabalhador da Embraer. A ideia é abordar o tema da nova suposta crise
vivenciada pela Embraer em 2016. Sob a justificativa da crise internacional,
mais uma vez a Embraer pretende eliminar pelo menos 4 mil empregos. No
entanto, diferentemente de 2009, agora por lei, a empresa não poderá mais
demitir em massa, terá de fazer, e já faz, através de PDVs e layoff. Por quê? A
crise seria a verdadeira justificativa para a empresa?
Mesmo fora do campo há mais de um ano, a minha relação com o SMSJC
permanece e a atenção à Embraer também. Vou a algumas manifestações,
visito o sindicato e converso com o pessoal que conheci, algumas vezes
frequento reuniões, e fiquei amigo da Luciene Carvalho, do Herbert Claros e de
outros funcionários e sindicalistas. São trabalhadores acordados tentando
acordar os outros e ávidos por parcerias. Cabe a nós pesquisadores e
interessados arregaçar as mangas e aproveitar essas relações para revigorar a
teoria e transformar o senso comum hegemônico.
4.7 Reflexões sobre a pesquisa de campo
As resistências, como fenômenos sociais, são instantes de conscientização das
diferenças e dos limites das relações entre as classes, provavelmente
aguçadas, entre outras complexidades, pela polarização econômica e social,
dada a dualização salarial e de condições de trabalho proposta pelo novo
modelo organizacional da Embraer, adotado desde a sua privatização.
As relações de trabalho estão vinculadas de maneira objetiva às relações
formais de trabalho, aos contratos, aos salários etc., mas também através dos
vínculos

subjetivos relacionados ao

sentimento de

pertença, filiação,

reconhecimento, realização de desejos, em meio a outros laços (FARIA, 2007).
A Embraer, como já mencionado, foi uma das primeiras empresas brasileiras a
possuir um setor de Recursos Humanos (MORAES, 2013) moderno e alinhado
com as propostas flexíveis do capitalismo pós-fordista (MORAES, 2013),
responsável por promover os valores, a cultura e o comportamento desejado
pela empresa, na incessante tentativa de comprometer os seus trabalhadores
através da subjetividade. Destaco que o processo de subjetivação não é
homogêneo.
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O sujeito nunca é coetâneo à linguagem, devido a sua historicidade
da condição enunciativa. Cada enunciado – seja para expressar o
poder, seja para confrontá-lo – é sempre resultado da maneira como
o outro interpreta o enunciado emitido pelo sujeito (CARVALHO,
2001, p. 125).

No entanto, é evidente que todos os esforços realizados pelos profissionais do
setor de Recursos Humanos da Embraer, pelos intelectuais orgânicos da
empresa, transfigurados em gestores de pessoas, estão direcionados para
agradar os acionistas da empresa. Nos últimos 40 anos, os processos de
reestruturação contínuos – de caráter tecnológico ou societário – não
asseguram nem os mais essenciais profissionais na organização. Mesmo a
elite, os qualificados e comprometidos, não está mais segura de si. “Os
esforços, o talento e a identificação com a empresa não impedem a demissão
dos dirigentes e empregados, as empresas estão desaparecendo ou sendo
compradas” (ENRIQUEZ, 1997, p. 28).
A capacidade de subjetivação, no capitalismo pós-fordista – o vínculo subjetivo
–, das organizações perante os trabalhadores ganha com o desenvolvimento
das áreas da psicologia comportamental, da comunicação e da tecnologia da
informação, entre outras. No entanto, a constante precarização e a eliminação
do trabalho deslegitima o chamado compromisso fordista com as frações da
classe trabalhadora mais precariadas e, como não podia ser diferente, faz
pulsar a fração do “mais salário” – a burguesia assalariada –, pois são
trabalhadores e também pressentem o medo do desemprego ou o risco de um
emprego precário.
Para as frações precariadas da classe trabalhadora, não há subjetividade
efetiva em relações de trabalho despóticas. Há, como no passado taylorista, no
entanto sob outros contornos, o retorno e a ênfase do controle coercitivo, no
sentido em que o trabalho assalariado e tradicional torna-se escasso e fator
determinante para o consentimento do trabalhador. Para as frações do “mais
salário”, a identificação com a empresa e o medo do desemprego também os
fazem pulsar, mas sob uma perspectiva de consentimento aos projetos da
empresa. Pulsam contra qualquer um que possa representar uma ameaça para
a Embraer. Nesse sentido, parece que a classe do “mais salário” escolheu o
sindicato como o grande inimigo e possível culpado para as dificuldades que a
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empresa enfrenta: “Olha o que o sindicato fez com a GM. Ela está indo embora
de São José. Aqui na Embraer a gente não pode deixar acontecer igual”
(JUNIOR, 07112014). “O sindicato dos metalúrgicos daqui da região é um
problema para a Embraer. Eles só sabem fazer barulho. É sempre a mesma
coisa. O que eles conseguem?” (OTAVIO, 17032015). “O sindicato tem que
estar ao lado dos colaboradores que querem trabalhar, não o contrário. Deve
ser um orgulho fazer parte da Embraer. Todo mundo aqui da região sonha em
trabalhar na Embraer” (JOÃO, 17032015).
Há pouco tempo, foram 4 mil colaboradores demitidos. Muitos
colegas foram embora. A demissão foi geral, afetou todos os
departamentos da empresa. Se o sindicato não nos deixar trabalhar,
vamos correr o risco de perder o nosso emprego também (PAULO,
09032015).

Por mais que a pesquisa tenha ocorrido principalmente nos espaços de
conflitos, no sindicato, nas greves e nas assembleias, aos poucos notei que as
“pechinchas emocionais” propostas pela Embraer, mesmo com todo o aparato
tecnológico, desenvolvido principalmente após a sua privatização, não estavam
presentes nos discursos e nos comportamentos dos trabalhadores da produção
– as frações mais precariadas – com quem eu conversava ou observava.
Quando fazia referência às promessas da empresa, a maioria aparentava certo
descrer ou ceticismo: “Todo mundo quer trabalhar na Embraer. Só que lá
dentro você vê que é a mesma coisa das outras empresas” (ANTONIO,
25112015); “É difícil alguma das meninas lá do nosso setor ir para a
administração. No máximo, a gente é promovida lá dentro da produção mesmo”
(LINDALVA, 07112014); “Graças a Deus, os meus dois filhos estão estudando
e acho que vão ter uma vida melhor. Hoje, trabalhar de peão não compensa,
não tem futuro. Nem na Embraer e nem na GM” (CARLÃO, 25082014).
Com exceção dos sindicalizados, que desfrutam de uma capacidade reflexiva
maior, com o tempo eu constatei que os trabalhadores e as trabalhadoras não
sindicalizados também percebem a injustiça e a opressão que vivem no
trabalho, mesmo que ainda presos sob a hegemonia capitalista em suas
análises. A precariedade do trabalho em um país periférico é explícita ainda em
uma empresa como a Embraer. Diferentemente do que eu pensava encontrar,
como trabalhadores que se culpam pela perda do emprego, pela doença, pelo
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acidente ou por sua situação, encontrei trabalhadores indignados que
denunciavam, mesmo os não sindicalizados, o descompromisso da empresa
com os trabalhadores. O pessoal da produção, a fração precariada,
aparentemente não se deslumbra com as pechinchas emocionais propostas
pela empresa, sendo determinado pelo ideal de “estar empregado”. Há certo
pragmatismo na fala do trabalhador precariado da Embraer. São céticos aos
discursos da empresa, mas não aderem ao movimento sindicalista. “A gente
sabe que o que o sindicato fala tem muita verdade, mas eles não pagam as
nossas contas. Como a gente vai viver sem emprego?” (EVERALDO,
11042015). Os trabalhadores aparentam certo pragmatismo em suas falas e
comportamentos no que tange às propostas subjetivas tanto da Embraer como
do sindicato. A necessidade do trabalho, em um país periférico, parece ser o
grande desafio dos trabalhadores. Buscam manter-se empregados não pela
Embraer, mas pela necessidade do trabalho.
Através da investigação sobre o fenômeno da “contrarresistência organizada”,
reforço a minha hipótese de que cada enunciado é diferentemente interpretado
pelos sujeitos, mas ainda, principalmente, sob a influência do trabalho,
determinante na formação do grupo social ao qual pertencemos e no qual nos
fazemos. Como já alertavam Marx e Engels, em A Ideologia Alemã (1991), a
produção das ideias, das representações da consciência, está, de início,
diretamente entrelaçada com a atividade material. Os homens são os
produtores das suas representações e ideias. Com o aumento da população,
da produtividade e das necessidades, eles desenvolvem a divisão do trabalho.
Assim, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo, cabem a indivíduos
diferentes. A divisão do trabalho é a essência do mundo desigual. A divisão do
trabalho e a propriedade são expressões idênticas. A divisão do trabalho e a
consciência particular de cada qual determinarão as frações de classes e as
suas relações pelo poder. Como já dito, não é a consciência que determina a
vida, mas a vida que determina a consciência.
A própria característica peculiar da Embraer – a classe trabalhadora operária
tem o mesmo tamanho da classe trabalhadora do “mais salário” (gestores,
engenheiros e líderes) – representa e simboliza dois mundos antagônicos,
duas realidades distintas, em que dificilmente um grupo compreende o outro.
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Os trabalhadores do “mais salário” não compreendem sequer a importância da
atividade sindical. Não entendem as necessidades daqueles que reclamam por
salário, plano de saúde e, principalmente, estabilidade. Para esse grupo de
trabalhadores, a resistência acontece porque o sindicato ou um partido
manipulam os trabalhadores. Entendem que os trabalhadores da produção têm
o que merecem. “Deveriam estar satisfeitos com o que a empresa oferece.
Para eles, a Embraer presta um favor aos trabalhadores, pois, neste país,
oferecer um emprego como este é coisa rara” (PAULO, 09032015).
O movimento de “contrarresistência organizada” simboliza o sectarismo e a
coerção presentes na Embraer entre os trabalhadores da produção, cada vez
mais em condições precárias de trabalho, e os trabalhadores engenheiros,
técnicos e gestores. São frações da classe trabalhadora que, como a pesquisa
demonstrou, vivem realidades distintas. Os intentos subjetivos propostos pelo
setor de Recursos Humanos da Embraer influenciam os gestores, técnicos e
engenheiros a ponto de lutarem pelos ideais da organização. Muito mais do
que as câmeras que fiscalizam os trabalhadores grevistas, os trabalhadores
“do mais salário” vigiam e punem, nesse caso, para além do âmbito das
relações individuais, mas como apresentado, de forma organizada e explícita.
A Embraer, dadas as suas peculiaridades, evidencia a urgência de que, ao
falarmos sobre subjetivação nas empresas, é importante que façamos isso sob
a perspectiva das classes e frações sociais.
O inesperado e inédito movimento de contenção à resistência, aqui
denominado de “contrarresistência organizada”, em defesa dos valores da
organização contra a resistência dos trabalhadores insatisfeitos com a política
de gestão de pessoas da empresa, representa a polarização entre os
trabalhadores da gestão e os da produção. Quando as classes subalternas
entram em conflito, aqueles com “mais salário” – a burguesia assalariada
(característica que os diferencia da massa) – assimilaram com veemência os
valores e o senso comum da classe hegemônica e, por ela, entra em conflito
com os outros trabalhadores. Zizek (2012) entende esse fenômeno social de
conflito entre os trabalhadores do medo da burguesia assalariada de se tornar
um proletário ou um trabalhador precário.
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O RH da Embraer, detentor de diversos prêmios, aparece nas falas dos
trabalhadores da produção, grande parte dos precariados da empresa, com
menosprezo. Para esses trabalhadores, pouco o RH lhes serve. Aquela velha
frase que “O RH serve apenas para admitir e demitir” foi pronunciada pelos
trabalhadores da Embraer: “O RH é aquilo que o povo fala, serve para contratar
e demitir o peão” (ALTAIR, 29042015). Os trabalhadores da produção afirmam
que são os seus chefes – líder de seção ou de setor – que de fato fazem “as
vezes da gestão de pessoas”. O controle, a motivação, as relações diretas com
os trabalhadores dependem dos seus líderes. A ausência do setor de Recursos
Humanos no dia a dia do profissional da produção é evidente no
comportamento dos trabalhadores e em suas falas. Eles têm medo de ir ao
médico da Embraer ou de se queixar de dores em suas seções: [...] a gente
tem medo de perder o emprego, quando eles sabem que tem alguém
machucado, esse aí já fica na mira para ser mandado embora (ELISEU,
03092014). Os chefes são os capatazes dessa política de assédio moral
presente na Embraer. Os trabalhadores não têm liberdade nem para ir ao
banheiro da empresa.
Dois outros fatos observados durante a pesquisa de campo são salutares para
reforçar a hipótese de pesquisa desta tese: (1) a eleição de Herbert Claros
como representante dos trabalhadores no Conselho da Embraer com mais de 4
mil votos e (2) a ausência e o desânimo dos trabalhadores de polo bege – as
frações precariadas dos trabalhadores da Embraer –, frente à maciça, efetiva e
empolgante participação dos trabalhadores “mais salário” ou os conhecidos
“camiseta polo azul”: chefes, gestores, engenheiros e técnicos da Embraer no
evento do lançamento do jato E190-E2. Ouvi dos trabalhadores precariados
falas como: [...] não vou ficar para o lançamento não [...] eu já vejo ele (o avião)
todos os dias” (risadas) (GERSON, 25022016). No dia seguinte, no site da
Embraer e na mídia local, era possível ver as fotos do evento e a festa que os
trabalhadores de polo azul fizeram na ocasião. Enquanto os diretores e os
acionistas majoritários brindavam com champanhe em uma ampla área
especial ao lado do novo jato, a burguesia assalariada se espremia na
arquibancada, a pelo menos uns 30-40 metros de distância do avião, entre
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gritos e cantigas de amor à Embraer. Em toda essa multidão, pouquíssimas
eram as camisas polo bege presentes. A arquibancada ficou azul para a festa.
Como já afirmava Milner (2003), o grande triunfo da hegemonia fordista,
principalmente nos países centrais, foi a “criação” da burguesia assalariada. O
consentimento não coercitivo obtém resultados mais efetivos quando há uma
relação mútua entre o que se promete e o que se dá, entre o sonho e a
realidade, entre o subjetivo e o objetivo. As concessões do capitalismo às
demandas das classes subalternas foram restritas e direcionadas aos
trabalhadores mais qualificados, brancos e homens, e ampliaram a capacidade
de subjetivação do sistema. Para Milner (2003), a grande classe disseminadora
dos valores e hábitos burgueses e garantidora da continuidade do projeto
capitalista foi a classe dos trabalhadores assalariados – a burguesia
assalariada. Na Embraer, constata-se o mesmo. O projeto da empresa e os
seus ideais são absorvidos pelos trabalhadores com “mais salário”, sendo
pouco efetivos aos trabalhadores da produção, cujas relações objetivas de
trabalho são precárias.
A crise do capitalismo pós-fordista, para Milner (2003), estará em administrar o
consentimento das pessoas sob o contexto da drástica diminuição da
burguesia assalariada ou, como preferem Faux (2009) e Estanque (2014), o fim
da classe média. Para Braga (2012), o contexto das lutas sociais no
capitalismo pós-fordista é o da “pulsão plebeia”, pois não apenas os menos
privilegiados resistem, a classe dos privilégios conquistados – a classe do
“mais salário” ou a classe média – também pulsa nesse cenário de
precarização do trabalho. Assim como na Embraer, o resistir no pós-fordismo
ganha, para alguns, ares de consentir à ordem dada.
A empresa é capaz de subjetivar grande parte dos trabalhadores, como
observado por Burawoy em uma fábrica norte-americana em 1972, quando o
consentimento “quase hegemônico” foi denominado pelo autor de “jogo”.
Burawoy observou mais do que o consentimento na fábrica norte-americana,
observou o comprometimento dos trabalhadores, principalmente os da
produção, com as normas e os valores da empresa. Como em um jogo, os
trabalhadores se entretinham entre as metas estipuladas, os bons salários
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flexíveis e outras propostas que formatavam aquele espaço de trabalho sob a
hegemonia dos valores e das normas da empresa. Burawoy foi capaz de
reconstruir o marxismo ao mostrar como uma fábrica também é um campo
político no qual o consentimento ao capitalismo é organizado. “O regime
hegemônico da política de produção é uma característica definidora do
capitalismo” (BURAWOY, 2014, p. 25). A pesquisa etnográfica de Burawoy
pretendia demonstrar como o consentimento é produzido no local de produção
– independentemente da escola, da vida familiar, dos meios de comunicação
de massa, do estado, e assim por diante.
No tardo pós-fordismo periférico brasileiro, a proposta subjetiva da Embraer
não é hegemônica, tampouco coetânea a todos os trabalhadores da empresa,
principalmente sob a perspectiva das classes e das frações sociais. Não há
comprometimento dos trabalhadores da produção, há sim consentimento, um
consentimento pela necessidade do trabalho e pela dificuldade em transcender
a força da hegemonia sectária e dominante vigente. A hegemonia capitalista
está presente nos discursos e nos comportamentos dos trabalhadores da
Embraer, mas a proposta subjetiva da empresa, aquela capaz de comprometer
os seus trabalhadores, é efetiva apenas para as frações dos trabalhadores com
“mais salário”, a burguesia assalariada. Como falar de resistência da classe
trabalhadora em tempos em que ser explorado é um privilégio? Cada vez mais,
a exploração é um privilégio em vez de uma maldição, especialmente no Sul,
mas também no Norte (BURAWOY, 2014). “De alguma forma ou de outra, a
massa da população tem sido colocada em posição em que tem que trabalhar
para o capital para sobreviver” (HARVEY, 2011, p. 55). O mesmo não se aplica
aos trabalhadores denominados de “a burguesia assalariada”. Estes estão
comprometidos para além de suas paredes, capazes de se organizarem para
defender a hegemonia dos valores e das normas da empresa, mas também
ameaçados pelas constantes reestruturações e relocações do capital. A plebe
pulsa.
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5 CONCLUSÃO
Ao longo deste estudo, realizei um panorama histórico e social com ênfase na
degradação das condições materiais de vida dos trabalhadores, principalmente
a partir da ascensão política do projeto neoliberal, em meados dos anos 1970,
um processo de alargamento da precarização da classe trabalhadora do qual
nem mesmo os trabalhadores dos países centrais estão imunes. Pelo contrário,
nesses países a classe trabalhadora e o movimento sindical galgaram maiores
resultados do que a onda neoliberal tem sido incisiva. O pós-fordismo aproxima
os países centrais das desigualdades da periferia. Daí a importância de se
estudar o trabalhador precariado. Em suma, não é em nome do futuro que as
pessoas se mobilizam, mas em nome da recusa de um passado humilhante ou
de um presente desprezível, em ambos os lados do Atlântico (ESTANQUE,
2014).
Entendo (e explico ao longo deste estudo) que a degradação das condições de
trabalho é intrínseca ao modelo capitalista de produção. As “beneficies” da
classe trabalhadora conquistadas nos chamados períodos fordistas de cada
nação devem ser analisadas com base nos conceitos da dialética. As
conquistas podem ser entendidas como concessões à classe trabalhadora em
busca da adesão ao projeto capitalista. A classe média ampliada, ou ainda a
classe do “mais salário”, somou-se à burguesia e defendeu o projeto burguês
de sociedade. Por outro lado, um capitalismo regulado pelas demandas dos
trabalhadores, como no período fordista, nunca foi um projeto do capitalismo, e
sim uma adaptação ao contexto social e histórico. Ou seja, o capitalismo soube
utilizar as lutas por direitos dos trabalhadores como concessões e como
instrumento de adesão e disseminação do projeto burguês de sociedade – a
legalização (captura política) da classe operária (EDELMAN, 2016).
Numa macroperspectiva, o avanço do projeto capitalista sobre a maioria dos
países no mundo com o “fim” da disputa político-ideológica, representada pela
“vitória” norte-americana na Guerra Fria, pela adesão da URSS ao projeto
capitalista e por seu consequente desmantelar com a posterior derrubada do
Muro de Berlin, possibilitou ao capitalismo maior autonomia em busca do seu
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projeto

original,

representado

pelo

repaginado

modelo

liberal,

agora

denominado pelos intelectuais burgueses de neoliberalismo.
As resistências – os movimentos paredistas, as greves e as manifestações –
explicitam, denunciam e ratificam o irracional e desumano caráter despótico do
modelo de produção pós-fordista. Os intentos subjetivos propostos pelas
empresas são, por elas próprias, deslegitimados nos frequentes processos de
reestruturação e constante precarização das relações de trabalho. O apelo
subjetivo pelo trabalho no capitalismo contemporâneo está desfeito. Isso não
quer dizer que a dependência do atual sistema seja menor. Em uma sociedade
calcada no trabalho, a sua escassez ou precariedade também favorece o
consentimento da classe trabalhadora. A própria oportunidade de estar
empregado

já

é

um

privilégio.

Há

consentimento,

mas

pouco

comprometimento, daí a fragilidade do modelo de desenvolvimento pósfordista, em que o limiar entre o consentir e o resistir é tênue.
Vivemos a incerteza, a desesperança e o medo. Não temos mais a esperança
de alcançar o desenvolvimento dos países centrais. Hoje, sob a égide dos
conceitos neoliberais, são os países centrais que caminham para trás, de
austeridade em austeridade, e assemelham-se socialmente, cada vez mais,
aos países periféricos e a seus tardos capitalismos. Por isso, a importância
deste debate. Em outras palavras, se os países centrais buscam entender a
precariedade do trabalho e a

desigualdade social que os cercam,

provavelmente teremos muito a lhes ensinar.
Para entender o comportamento de resistência e o consentimento no pósfordismo tardo e periférico brasileiro, esta tese inova ao aproximar os conceitos
de hegemonia e contra-hegemonia de Antonio Gramsci e de subjetividade
abordado pelos autores da teoria crítica em estudos organizacionais, uma
perspectiva materialista sobre a subjetividade dos trabalhadores. A soma dos
intentos subjetivos da superestrutura capitalista constrói a hegemonia
dominante.
Boa parte da classe trabalhadora, uma interessante fração, explicitamente a
mais precarizada, é cética no que tange às propostas subjetivas das empresas.
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“Não temos muito o que perder, mas o que temos ainda é muito” (trabalhadora
da Embraer ao comemorar o fim de uma greve). São trabalhadores imersos na
hegemonia articulada pelos intelectuais orgânicos burgueses, subjetivados
pelos valores e pelos padrões sociais burgueses, mas que não demonstram em
seu cotidiano, em suas falas e em seus comportamentos a proposta de
subjetividade que a organização promove. O trabalhador precariado preocupase mais com os laços objetivos das relações de trabalho e menos com as
promessas e pechinchas emocionais promovidas pela empresa: seu objetivo é
estar e manter-se empregado. Mesmo consentindo, muitos compreendem a
situação de opressão e de injustiça que a realidade do seu trabalho lhes impõe.
Se as relações objetivas de trabalho são díspares nas empresas pós-fordistas,
a recepção da mensagem subjetiva não será coetânea, principalmente sob o
olhar das classes e frações sociais. Em suma, são outros intelectuais orgânicos
burgueses e a necessidade do trabalho que “fazem a cabeça” de boa parte da
classe trabalhadora, principalmente das frações precariadas.
Esta tese também contribui ao pesquisar e apresentar o fenômeno social de
“contrarresistência organizada”. Não há registro na literatura crítica sobre
resistência nas organizações referente a algum movimento organizado e
explícito que repudie e ofereça resistência a um movimento sindical em defesa
dos valores da organização que represente a polarização entre os
trabalhadores da gestão e os da produção. A “contrarresistência-organizada”
foi um movimento dos trabalhadores com “mais salário” da Embraer e muito se
assemelha às manifestações de classe média, em que a juventude e a
precariedade ocuparam um papel decisivo em junho de 2013 no Brasil e em
outras partes do mundo. A pulsão plebeia (BRAGA, 2015; ESTANQUE, 2014)
refere-se a esse momento em que a “classe média” ou a burguesia assalariada
pulsam sob o contexto de precariedade que também lhes afeta. A juventude se
soma à classe trabalhadora e às frações precariadas que tradicionalmente
pulsam. Ou seja, toda a plebe pulsa no capitalismo pós-fordista. As constantes
reestruturações na Embraer em virtude das crises que esse modelo lhe impõe
afetam toda a classe trabalhadora da empresa e, como acontece também fora
da empresa, nas ruas os conflitos se estabelecem, em grande parte, entre os
oprimidos e não contra os opressores.
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A constituição da subjetividade do trabalhador está diretamente relacionada às
condições de trabalho ofertadas. O processo de precarização das relações de
trabalho e a consequente precarização da classe assalariada afetam a classe
trabalhadora em todos os seus extratos. Aqueles com “mais salário” tendem a
assimilar os valores e a ordem estabelecida. Alguns dos trabalhadores menos
qualificados e mais precariados consentem para resguardar, mesmo que sem
ilusões, o seu emprego, enquanto, como não podia ser diferente, dado o
crescente despotismo do mercado de trabalho, cresce o número daqueles que
resistem, mesmo que essa resistência seja defensiva. Assim como há uma
dualização da classe trabalhadora, dadas as díspares relações objetivas de
trabalho no capitalismo pós-fordista, o mesmo ocorre com a subjetividade
dessa classe trabalhadora. Ambas as consciências (da classe com “mais
salário” e da classe trabalhadora e das frações precariadas) operam sobre a
hegemonia capitalista.
Esta tese preocupou-se com as questões que afetam a vida cotidiana dos
sujeitos coletivos de diferentes formas e buscou valorizar o sujeito mais do que
as organizações para as quais estes vendem a sua força de trabalho. A
preocupação é com a interação entre o movimento da sociedade, sob o ponto
de vista do modo de produção, e o Estado capitalista contemporâneo e as
lógicas internas da sua dinâmica organizacional. O macro-objetivo desta tese
está na tentativa de emancipar as pessoas dos mecanismos da opressão,
posicionando-se ao lado das classes subalternas, tendo, de fato, o humano
como ponto fundamental. Para tanto, foram estabelecidas relações entre os
macroprocessos e os microprocessos no intuito de desvendar o mundo do
poder e as formas de controle econômico, jurídico-político, ideológico e
psicossocial sobre o processo e a divisão do trabalho a fim de compreender as
organizações, as suas relações com as vidas (o quotidiano) das pessoas. A
tese buscou aprofundar e demonstrar as formas como as organizações
definem e implementam os seus mecanismos de controle psicossocial a partir
de interação de instâncias ocultas e manifestas.

240

REFERÊNCIAS
ACKROYD, S.; THOMPSON, P. Organizational misbehaviour. London: Sage,
1999.
ADLER, P. S. The future of critical management studies: a paleo-marxist
critique of labor process theory. Organization Studies, v. 28, n. 9, 2007.
AGAR, M. H. The professional stranger: as informal introduction to
ethnography. New York: Academic Press, 1980.
AGLIETTA, M. A theory of capitalist regulation: the US experience. London:
Verso Classics, 2000.
AKTOUF, O. O simbolismo e a cultura de empresa: dos abusos conceituais às
lições empíricas. In: CHANLAT, Jean F. O indivíduo na organização:
dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1994.
ALCADIPANI, R.; REIS ROSA, A. O pesquisador como o outro: uma leitura
pós-colonial do “Borat” brasileiro. RAE - Revista de Administração de
Empresas, 2010.
ALCADIPANI, R.; TONELLI, M. J. Imagining gender research: violence,
masculinity, and the shop floor. Gender, Work and Organization, v. 21, 2014.
ALCADIPANI, R.; WESTWOOD, R.; ROSA, A. The politics of identity in
organizational ethnographic research: ethnicity and tropicalist intrusions.
Human Relations, v. 68, 2014.
ALTHUSSER, L. Freud e Lacan, Marx e Freud: introdução crítica-histórica.
Rio de Janeiro: Graal, 1984.
ALVES, G. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação
do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
ALVESSON, M.; KÄRREMAN, D. Resisting resistance: counter-resistance,
consent and compliance in a consultancy firm. Human Relations, v. 62, n. 8,
2009.
______. Unraveling HRM. Identity, ceremony and control in a management
consultancy firm. Organization Science, v. 18, 2007.
ALVESSON, M.; WILLMOTT, H. Critical management studies. London: Sage,
1992a.
______. On the idea of emancipation in management and organization studies.
Academy of Management Review, v. 17, n. 3, 1992b.
______. Making sense of management: a critical introduction. London: Sage,
1996.

241

AMORIM, W. A. C. Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de
aprendizado. São Paulo: Atlas, 2015.
ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. Pós-neoliberalismo: as políticas
sociais e o Estado democrático. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
______. O Brasil de Lula. Tradução de Alexandre Barbosa de Souza e Bruno
Costa. Novos Estudos CEBRAPE, n. 91, 2011.
______. A origem das manifestações políticas. Entrevista concedida ao
projeto Fronteiras do Pensamento, 2015. Disponível em:
<www.fronteiras.com>. Acesso em: 10 set. 2016.
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e
centralidade do mundo do trabalho. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
______. As novas formas de acumulação de capital e as formas
contemporâneas do estranhamento (alienação). Caderno CRH, n. 37, 2002.
______. O continente do labor. São Paulo: Boitempo, 2011.
______. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do
trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
______. O toyotismo, as novas formas de acumulação do capital e as formas
contemporâneas do estranhamento (alienação). Caderno CRH, n. 37, 2002.
ARAÚJO, I. L. Introdução à filosofia da ciência. Curitiba: Ed. da UFPR, 1993.
ASSOUN, P. L. A escola de Frankfurt. Tradução de Helena Cardoso. São
Paulo: Ática, 1991.
BALTAR, P. E. A.; KREIN, J. D. A retomada do desenvolvimento e a regulação
do mercado do trabalho no Brasil. Caderno CRH, v. 26, n. 68, 2013.
BEVERUNGEN, A.; BÖHM S.; LAND, C. Free labour, social media,
management: challenging marxist organization studies. Organization Studies,
n. 36, 2015.
BEYNON, H. Working for ford. Wakefield: E.P. Publishing, 1975.
BOCCHI, J. I. Crises capitalistas e a escola francesa da regulação. Pesquisa e
Debate, v. 11, n. 1, 2000.
BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. Tradução de
Waltensir Dutra. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012.
BOURDIEU, P. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990.
BRAGA, R. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São
Paulo: Boitempo, 2012.

242

______. A pulsão plebeia: trabalho, precariedade e rebeliões sociais. São
Paulo: Alameda, 2015.
______. Dilemas do desenvolvimento: a empresa neoliberal e a hegemonia
financeira. Extensão e Cultura (UFG), v. 10, 2008.
______. Precariado e sindicalismo no Brasil contemporâneo: um olhar a partir
da indústria do call center. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 103, 2014.
BRAGA, R.; SANTANA, M. A. Sociologia pública: engajamento e crítica social
em debate. Cad. CRH, v. 22, n. 56, 2009.
BRANDÃO, C. R. Participar-pesquisar. Repensando a pesquisa participante.
São Paulo: Brasiliense, 1984.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Dados, aferição, sindicalização.
Brasília: MTE, 2016.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada. Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise, ano 20, n. 56, fev.
2014.
BRAVERMAN, H. Labor and monopoly capital. New York: Monthly Review
Press, 1974.
BRONNER, S. E. Da teoria crítica e seus teóricos. Campinas: Papirus, 1997.
BUCHANAN, D. The role of photography in organization research: a reengineering case illustration. Journal of Management Inquiry, v.10, n. 2,
p.151-64, 2001.
BUKHARIN, N. I. Tratado do materialismo histórico. Rio de Janeiro:
Laemmert, 1970.
BURAWOY, M. Braverman’s monopoly capital: a classic in this time.
Contemporary Sociology, v. 25, n. 3, 1996.
______. Manufacturing consent. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
______. Marxismo sociológico. Quatro países, quarto décadas, quatro
grandes transformações e uma tradição crítica. Alameda, 2014.
______. Revisits: an outline of a theory of reflexive ethnography. American
Sociological Review, v. 68, 2003.
______. The critical turn to public sociology. Critical Sociology, v. 31, n. 3,
2005.
______. The public turn: from labour process to labour movement. Work and
Occupation, v. 35, n. 4, 2008.

243

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational
analysis. London: Heinemann Educational Books, 1979.
CARUJO, C. Gramsci, o intelectual orgânico. Revista Vírus, n. 6, 2004.
CARVALHO, J. J. O olhar etnográfico e a voz subalterna. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 7, v. 15, 2001.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário.
Tradução de Iraci D. Poleti. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
CAVEDON, N.; LENGLER, F. B. Pós-modernidade e etnografia nas
organizações. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.
CAVEDON, N. O método etnográfico em estudos sobre cultura organizacional:
implicações positivas e negativas. In: ENCONTRO NACIONAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO, 23., 1999, Foz do Iguaçu. Anais Foz do Iguaçu: ANPAD,
1999.
CHAN, A. Redirecting critique in postmodern organization studies: The
perspective of Foucault. Organization Studies, n. 21, 2000.
CHAUÍ, M. Conformismo e resistência. Organizado por Homero Santiago.
Belo Horizonte: Autêntica: Fundação Perseu Abramo, 2014. (Coleção Escritos
de Marilena Chauí, v. 4).
CHESNAIS, F. A globalização e o curso do capitalismo de fim-de-século.
Economia e Sociedade, Campinas, v. 5, 1995
______. Prefácio à edição brasileira e introdução geral. In: ______. A
mundialização financeira: gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1998.
COCCO, G. As dimensões produtivas da comunicação no pós-fordismo.
Revista de Comunicação e Política, v. 3, n. 1, 1996.
COLLINSON, D. Managing the shopfloor. London: Sage, 1992.
______. Strategies of resistance: power, knowledge and resistance and power
in the workplace. In: JERMIER, J. M; KNIGHTS, D; Nord, W. R. (Eds.).
Resistance and power in organizations. London: Routledge, 1994.
COUTINHO, C. N. O estruturalismo e a miséria da razão. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1972.
DAVEL, E.; ALCADIPANI, R. Estudos críticos em administração: a produção
científica brasileira nos anos 1990. RAE (FGV), São Paulo, v. 43, n. 4, 2003.

244

DEDECCA, C. S.; ROSANDISKI, E. N. Recuperação econômica e a geração
de empregos formais. Parcerias Estratégicas, v. 11, n. 22, 2006.
FERRAZ, J. M.; FERRAZ, D. L. S. O materialismo histórico dialético nos
estudos organizacionais: a possibilidade da emancipação. I Simpósio
Nacional Educação, Marxismo e Socialismo. Faculdade de Educação,
UFMG, 2016.
DIEESE. Balanços das greves em 2013. São Paulo, n. 66, 2015.
______. Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos. Embraer reduz salários e aumenta vendas. Documento
setorial, 1998.
______. Os números da rotatividade no Brasil: um olhar sobre os dados da
Rais 2002-2013. São Paulo, 2013.
______. Política de valorização do salário mínimo: valor para 2016 é fixado
em R$ 880,00. São Paulo, n. 153, 2016.
DRUCK, M. G. Terceirização: (des)fordizando a fábrica – um estudo do
complexo petroquímico. São Paulo: Boitempo, 1999.
DUNKER, C. I. L. Mal-estar, sofrimento e sintoma: releitura da diagnóstica
lacaniana a partir do perspectivismo animista. Tempo e Sociedade, v. 23, n. 1,
2011.
DURIGUETTO, M. L. A questão dos intelectuais em Gramsci. Serviço Social e
Sociedade, São Paulo, n. 118, 2014.
EDELMAN, B. A legalização da classe operária. Tradução de Flávio Roberto
Batista, Jorge Luiz Souto Maior, Marcus Orione Gonçalves Correia e Pablo
Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016.
ENGELS, F. Do socialismo utópico ao socialismo científico. 2. ed. São
Paulo: Edipro, 2011.
ENRIQUEZ, Eugène. A organização em análise. Petrópolis: Vozes, 1997.
EMBRAER S/A. Demonstrações Financeiras, São José dos Campos,19901998.
EMBRAER S/A. Demonstrações Financeiras, São José dos Campos, 20072009.
ESTANQUE, E.; COSTA, H. A. Trabalho, precariedade e rebeliões sociais.
Revista Crítica de Ciência Sociais, v. 103, 2014.
ESTANQUE, E. Rebeliões de classe média? Precariedade e movimentos
sociais em Portugal e no Brasil (2011‑ 2013). Revista Crítica de Ciências
Sociais, n. 103, 2014.

245

______. Classe média e lutas sociais. Campinas: Unicamp, 2015.
FARIA. J. H. (Org.). Análise crítica das teorias e práticas organizacionais.
São Paulo: Atlas, 2007.
______. Economia política do poder. Curitiba: Juruá, 2004.
______. Economia política do poder em estudos organizacionais. Farol, v. 1, n.
1, 2014.
______. Teoria crítica em estudos organizacionais no Brasil: o estado da arte.
EBAPE (FGV), v. 7, n. 3, 2009.
FARIA, J. H.; MENEGHETTI, F. K. As organizações e a sociedade
unidimensional. In: FARIA, J. H. (Org.). Análise crítica das teorias e práticas
organizacionais. São Paulo: Atlas, 2007.
______. Burocracia como organização, poder e controle. RAE (FGV), v. 51, n.
5, 2011.
______. O sequestro da subjetividade e as novas formas de controle
psicológico no trabalho: uma abordagem crítica ao modelo toyotista de
produção. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 25., 2001, Campinas. Anais....
Campinas: ANPAD, 2001.
______. Razão tradicional e razão crítica: os percursos da razão no ensino e
pesquisa em administração na concepção da teoria crítica. In: In: ENCONTRO
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO, 29., 2005, Porto Alegre. Anais..., Porto Alegre:
ANPAD, 2005.
FAUX, G. P. The global class war: how America´s bipartisan elite lost our
future – and what it will take to win it back. Hoboken, New Jersey: John Wiley &
Sons Inc., 2006.
______. The servant economy: where America's elite is sending the middle
class. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2012.
FIRTH, R. Segunda Introdução - 1988. In: MALINOWSKI, Bronislaw. Um
diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 25-35.
FOX, R. B. The pinatubo negritos: their useful plants and material culture. The
Philippine Journal of Science, v. 81, 1953.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002.
______. A história da loucura. São Paulo: Perspectiva, 2003.
______. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996.

246

FOURNIER, V.; GREY, C. At the critical moment: conditions and prospect for
critical management studies. Human Relation, v. 53, n. 1, 2000.
FREITAS, A.; BANDEIRA-DE-MELLO, R. Uma grounded theory para a ação
gerencial no processo de implementação do e-learning nas escolas de
negócios do Brasil. Base: revista de Administração e Contabilidade
da Unisinos, v. 10, p. 100-116, 2013.
GALVÃO, A. O neoliberalismo na perspectiva marxista. Revista Crítica
Marxista, n. 27, 2008.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978.
GONSALES, M. A. A reestruturação produtiva e a micro e pequena
empresa brasileira: gestão da qualidade, estrutura flexível, retorno financeiro
e a vida social dos empresários. 2010. Dissertação (Mestrado em
Administração) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2010.
GRAMSCI, A. Americanismo e fordismo. Tradução de Gabriel Bogossian.
São Paulo: Hedra, 2010.
______. Concepção dialética da história. Tradução de Carlos Coutinho. 3.
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
______. Escritos políticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. v. 2.
______. Selections from the prison notebooks. New York: International
Publishers, 1999.
______. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo: Círculo do
Livro, 1984.
______. Quaderni del Carcere. Edição crítica do Instituto Gramsci. Tradução
de Paolo Nosella. In: GERRATANA, Valentino (Org.). Turim: Einaudi, 1975. v.
3.
HABERMAS, J. The theory of communicative action. Reason and the
rationalization of society. Boston: Beacon Press, 1984. v. 1.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,
2006.
HAMMERSLEY, M.; ATKINSON, P. Ethnografy: principles in practice. 3. Ed.
New York: Tavistock Publications, 2007.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
______. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de João
Alexandre Peschanski. São Paulo, SP: Boitempo, 2011.

247

HARVEY, David. A importância da imaginação pós-capitalista. The Irish Left
Review, 2013. Entrevista a Ronan Burtenshaw e Aubrey Robinson.
Tradução de Vila Vudu. Disponível em: <http://outraspalavras.net/posts/aimportancia-da-imaginacao-pos-capitalista>. Acesso em: 28 out. 2015.
HASSARD, J. From labor process theory to critical management studies.
Administrative Theory & Praxis, v. 23, n. 3, 2001.
HEIDEGGER, M. A caminho da linguagem. Petrópolis: Vozes, 2004.
______. Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
HELOANI, J. R. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história
da manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo, Atlas, 2003.
HELOANI, J. R.; PIOLLI, E. Trabalho e subjetividade na “nova” configuração
laboral: quem paga a conta? Germinal: Marxismo e Educação em Debate, v. 6,
n. 2, 2014.
HERMES, A. C.; DIAS, H.; SOEIRO, J. As greves e a austeridade em Portugal:
olhares, expressões e recomposições. Revista de Ciências Sociais, n. 103,
2014.
HORKHEIMER, M. Teoria tradicional e teoria crítica. In: BENJAMIN et al.
Textos escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Coleção Os
Pensadores).
______. Traditional and critical theory. Critical Sociology: Selected Readings,
Penguin: Harmondsworth, 1976.
ILO - International Labour Organization. World Employment and Social
Outlook: Trends 2016. Geneva: ILO, 2014.
ILO - International Labour Organization. World Employment and Social
Outlook: Trends 2016. Geneva: ILO, 2015.
INGHAM, G. The new economic sociology. Work, Employment and Society,
v. 10, n. 3, 1996.
JAIME, P. Um texto, múltiplas interpretações: antropologia hermenêutica e
cultura organizacional. RAE, v. 42, n. 4, p. 72-83, 2002.
JAMESON, F. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism.
London: New York, 1991.
JORNAL DO METALÚRGICO. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos, 11 e 23 de outubro de 2013.
______. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, 6 de novembro

de 2013.

248
______. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, 16 de abril

de 2013.
______. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, 27 de

novembro de 2013.
JUNIOR, P. J. Um texto, múltiplas interpretações: antropologia hermenêutica e
cultura organizacional. RAE, v. 42, n. 4, 2002.
KÄRREMAN, D.; ALVESSON, M. Cages in tandem: management control,
social identity, and identification in a knowledge-intensive firm. Organization, v.
11, 2004.
KNIGHTS, D. Subjectivity, power and the labor process. Labor Process
Theory, London: Macmillan, 1990.
KNIGHTS, D.; MCCABE, D. TQM: Reaches the subjectivity that other
management initiatives cannot reach. In: ANNUAL INTERNATIONAL LABOUR
PROCESS CONFERENCE, 13., 1995, Lancashire, Proceedings... Lancashire:
University of Central Lancashire at the Savoy Hotel, 1995.
KNIGHTS, D.; MCCABE, D. Wooing factory workers through profit schemes:
industrial action in the automobile industry. In: INTERNATIONAL LABOUR
PROCESS CONFERENCE, 16., 1998a, Manchester, Proceedings…
Manchester: School of Management, UMIST, 1998a.
______. What happens when the phone goes wild? BPR, stress and the
worker. Journal of Management Studies, n. 35, 1998b.
KNIGHTS, D.; WILLMOTT, H. Power and subjectivity at work. Sociology, n. 23,
1989.
KNIGHT, P. Newport rising: the chartists are coming. Socialist Review, n. 235,
1999.
KOEN, M.; SPICER, A. Hail the snail: hegemonic struggles in the slow food
movement. Organization Studies, v. 32, 2011.
KOSMALA, K.; HERRBACH, O. The ambivalence of professional identity: on
cynicism and jouissance in audit firms. Human Relations, n. 59, 2006.
KREIN, J. D. Formalização e flexibilização: avanços e retrocessos no mundo do
trabalho. IHU (UNISINOS), v. 441, p. 15-19, 2014.
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 2. ed. São Paulo:
Perspectiva, 1978.
LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1975.

249

______. O pensamento selvagem. Tradução de Tânia Pellegrini. Campinas,
SP: Papirus, 1989.
LOWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Müchhausen:
marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. Tradução de Juarez
Guimarães e Suzanne Felicie Léwy. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
MARTINEZ LUCIO, M.; STEWART, P. The paradox of contemporary labour
process theory: the rediscovery of labour and the disappearance of collectivism,
Capital and Class, v. 62, 1997.
MARX, K. Crítica da filosofia do direito de Hegel, 1843. Tradução de Rubens
Enderle e Leonardo de Deus. São Paulo: Boitempo, 2010.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã (I – Feuerbach). Tradução de José
Carlos Bruni e Marco A. Nogueira. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 1991.
______. Manifesto do Partido Comunista. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
MILNER, J. C. El salario del ideal. La teoría de las clases y de la cultura en el
siglo XX. Barcelona: Gedisa Editorial e Punto Crítico, 2003.
MISOCZKY, M. A.; ANDRADE, J. A. Uma crítica à crítica domesticada nos
estudos organizacionais. Revista de Administração Contemporânea, v. 25,
n. 1, 2005a.
______. Tréplica: quem tem medo do fazer acadêmico enquanto práxis?
Revista de Administração Contemporânea, v. 25, n. 1, 2005b.
MISOCZKY, M. C.; FLORES, R. F.; BOHM, S. A práxis da resistência e
hegemonia da organização. O&S, v. 15, n. 45, 2008.
MISOCZKY, M. C. A.; MORAES, J.; FLORES, R. K. Bloch, Gramsci e Paulo
Freire: referências fundamentais para os atos da denúncia e do anúncio.
EBAPE (FGV), v. 7, n. 3, 2009.
MOTTA, F. C. P. Burocracia e autogestão: a proposta de Proudhon. São
Paulo: Brasiliense, 1981.
______. Controle social nas organizações. RAE (FGV), v. 33, n. 5, 1993.
______. O que é burocracia. São Paulo: Pioneira, 1985.
______. Organização e poder. Empresa, estado e escola. São Paulo: Atlas,
1990.
______. Participação e co-gestão: novas formas de administração. São
Paulo: Brasiliense, 1984.
MOTA, A. E. Do operário padrão ao operário patrão. Revista Temáticas, ano
2, n. 3, 1994.

250

MORAES, D. Comunicação, hegemonia e contra-hegemonia: a contribuição
teórica de Gramsci. Revista Debates, Porto Alegre, v. 4, n. 1, 2010.
MORAES, L. C. G. Pulverização de capital e intensificação do trabalho: o
caso da Embraer. 2013. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Campinas, 2013.
NICHOLS, T.; ARMSTRONG, P. Workers divided. Glasgow: Fontana, 1976.
NICHOLS, T.; BEYNON, H. Living with capitalism. London: Routledge and
Kegan Paul, 1977.
NIETZSCHE, F. W. A gaia ciência. São Paulo: Hemus, 1976.
______. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
______. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1993.
NOGUEIRA, J. F. M. N.; OLIVEIRA, M. A. G. Embraer: sucesso, globalização
e… ataque ao trabalho. CartaCapital, 1º. jun. 2015.
OZMON. H. A.; CRAVER S. M. Fundamentos filosóficos da educação. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
PAES-DE-PAULA, A. Avanços e desafios tecnológicos nas organizações: uma
abordagem construcionista e crítica. Revista Interdisciplinar de Gestão
Social, v. 2, 2013.
______. Estudos organizacionais críticos e pensadores nacionais. EBAPE
(FGV), v. 8, 2015.
______. Teoria crítica nas organizações. São Paulo: Thomson Learning,
2008.
______. Tragtenberg revisitado: as inexoráveis harmonias administrativas e a
burocracia flexível. RAP (FGV), v. 36, n. 1, 2002.
PAES- DE-PAULA, A. P. et al. A tradição e a autonomia dos estudos
organizacionais críticos no Brasil. RAE (FGV), v. 50, n. 1, 2010.
PEIRANO, M. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.
PERLATTO, F.; MAIA, J. M. Qual sociologia pública? Uma visão a partir da
periferia. Lua Nova, n. 87, 2012.
PETERS, M. Education and the postmodern condition. Londres: Bergin &
Garvey, 1995.
______. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Belo Horizonte:
Autêntica, 2000.

251

______. Poststructuralism, politics and education. Londres: Bergin &
Garvey, 1996.
PFEIFER, M. Americanismo e fordismo em Gramsci: a adaptação do
trabalhador às necessidades da indústria. Diversa Revista Eletrônica
Interdisciplinar, Matinhos, n. 0, v. 1, 2008.
PIRES, M. F. C. O materialismo histórico-dialético e a educação. Interface
Comunicação, Saúde, Educação, v. 1, n. 1, 1997.
POCHMANN, M. Reestruturação produtiva: perspectiva de desenvolvimento
local com inclusão social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
POULANTZAS, N. Poder político e classes sociais. Tradução de Francisco
Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
PUTNEY, N. M.; ALLEY, D. E.; BENGTSON, V. L. Social gerontology as public
sociology in action. The American Sociologist, v. 36, n. 3, 2005.
RODRIGUES, I. J.; RAMALHO, J. R. Novas configurações do sindicalismo no
Brasil? Uma análise a partir do perfil dos trabalhadores sindicalizados.
Contemporânea, v. 4, n. 2, 2014.
SABOLA, J. Baixo crescimento econômico e melhora do mercado de trabalho –
Como entender a aparente contradição? Estudos Avançados, v. 28, n. 81,
2014.
SANJEK, R. Fieldnotes: the makings of anthropology. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1990.
SANTOS, B. S. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da
experiência. Porto: Afrontamento, 2000.
______. A difícil democracia. Reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo,
2016.
SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1993.
SENNETT, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no
novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.
SILVA, F. L. G. Uma breve reflexão sobre as harmonias administrativas: de
Frederick W. Taylor a Taiichi Ohno. In: TRAGTENBERG, M. Uma vida para as
ciências humanas. São Paulo: Unesp, 2001.
SOUZA, E. M. Pós-modernidade nos estudos organizacionais: equívocos,
antagonismos e dilemas. EBAPE (FGV), v. 10, n. 2, 2012.
SPICER, A.; BÖHM, S. Moving management: theorizing struggles against the
hegemony of management. Organization Studies, v. 28, 2007.

252

SPICER, A.; SEWELL, G. From national service to global player: transforming
organizational logics in a public broadcaster. Journal of Management Studies,
v. 47, 2010.
STANDING, G. Work after globalization: building occupational citizenship.
Cheltenham: Elgar, 2009.
______. O precariado e a luta de classes. Tradução de João Paulo Moreira.
Trabalho, Precariedade e Rebeliões Sociais, n. 103, 2014.
THOMAS, R.; DAVIES, A. Theorizing the micro-politics of resistance: new
public management and managerial identities in the UK public services.
Organization Studies, v. 26, 2005,
THOMPSON, P.; ACKROYD, S. All quiet on the workplace front? A critique of
recent trends in British industrial sociology. Sociology, v. 29, n. 4, 1995.
THOMPSON, P. Brands, boundaries and bandwagons: a critical reflection on
critical management studies. In: FLEETWOOD, S.; ACKROYD, S. (Eds.).
Critical realism in action in organization and management studies. London:
Routledge, 2004. p. 54-70
______. Disconnected capitalism: or why employers can’t keep their side of the
bargain. Work, Employment and Society, v. 17, n. 2, 2003.
______. The capitalist labour process: concepts and connections. Capital &
Class, v. 34, n. 7, 2010.
THOMPSON, P.; SMITH, C. Labour power and labour process: contesting the
marginality of the sociology of work. Sociology, v. 43, n. 5, 2009.
THOMPSON, P.; O’DOHERTY, D. Labor process theory and critical
management studies. In: ALVESSON, M.; BRIDGMAN, T; WILLMOTT, H
(Eds.). The Oxford handbook of critical management studies. Oxford:
Oxford University Press, 2009.
TOFFLER, A. O choque do futuro. Tradução de Eduardo Francisco Alves. 7.
ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
TOURAINE, A. A sociologia pública e o fim da sociedade. In: CLAWSON, D. et
al. (Eds.). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the
profession in the twenty-first century. Berkeley: University of California Press,
2007.
______. Crítica da modernidade. Tradução de Elias Ferreira Edel. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2008.
______. Le voix et le regard. Sociologie des mouvements sociaux. Paris:
Seuil, Follio Essais, 1978.

253

TRAGTENBERG, M. Rosa Luxemburgo e a crítica dos fenômenos
burocráticos. In: LOUREIRO, I.; VIGEVANI, T. (Orgs.). Rosa Luxemburgo: a
recusa da alienação. São Paulo: Unesp, 1991.
LOUREIRO, Isabel, VIGEVANI, Tullo. (Org.). Rosa Luxemburg – a recusa da
alienação. São Paulo: Editora UNESP/FAPESP, 1991.
VALVERDE, A. Elogio de Maurício Tragtenberg. In: SILVA, D. A.; MARRACH,
S. A. (Orgs.). Maurício Tragtenberg: uma vida para as ciências humanas.
São Paulo: Unesp, 2001.
VAUGHAN, D. On the relevance of ethnography for the production of public
sociology and policy. The British Journal of Sociology. v. 56 n. 3, 2005.
VERGARA, S. C.; CALDAS, M. P. Paradigma interpretacionista: a busca da
superação do objetivismo funcionalista nos anos 1980 a 1990. ERA, São
Paulo, v. 45, n. 4, 2005.
ZIZEK, S. O ano que sonhamos perigosamente. Tradução de Rogério
Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2012.

