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Resumo 

 

ARIAS, D. S. A educação na estrutura de poder do capitalismo contemporâneo: 
atuação da classe social dos gestores na educação brasileira. 2014. 130 f. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 

 
As atuais mudanças no mundo do trabalho são conhecidas como fases de 
implantação de um novo modelo de capitalismo, a acumulação flexível do capital. Os 
maiores afetados com estas mudanças são os trabalhadores, pois a flexibilização 
defendida é a flexibilização que faz com que o trabalhador não seja mais dono de 
seu próprio caráter e que possa se dobrar de acordo com os interesses do capital. 
Sem ocorrer de forma mais amena o campo da educação formal também passa por 
mudanças em seus conteúdos e estrutura de funcionamento. Novas competências 
devem agora ser trabalhadas pelos professores e demais educadores para formar 
um novo tipo de ser humano, capaz de lidar com as exigências e incertezas do atual 
capitalismo. A conexão legal entre estes dois campos pedagógicos – as relações 
sociais de trabalho e as instituições formais de ensino – se faz, em nossa análise, 
por meio do Estado. Nesta pesquisa propomos realizar uma análise sobre a 
importância da introdução da noção de competências no meio educacional para o 
processo de desenvolvimento do atual estágio do modo de produção capitalista, por 
meio da abordagem sobre a elaboração de políticas públicas para a educação 
básica brasileira. Nossa proposta se pauta no desenvolvimento de análises sobre o 
processo integração do capitalismo por meio da atuação da classe social dos 
gestores e da articulação entre o Estado Amplo e o Estado Restrito, constituindo 
uma estrutura de poder capaz de envolver e reger diversos aspectos da organização 
da sociedade. 
 
Palavras-chave: Estrutura de poder; Educação; Estado; Acumulação flexível do 
capital; Gestores; Competências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

ARIAS, D. S. The education in the contemporaneous capitalism structure of 
power: actuation of the managers social class in the Brazilian education. 2014. 130 
f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 
 
The recent changes in the working world are known as the  implementation stages of 
a new kind of capitalism, the capital flexible accumulation. The workers are the most 
affected by this changes, once the defended flexibilization is the flexibilization that 
turns the worker no longer the owner of his own character and that can submit 
according to the capital interests. With the same impact, the formal education field is 
also experimenting changes in its contents and functioning structure. New 
competences must now be developed by teachers and other kinds of educators to 
form a new kind of human being, able to deal with the requirements and 
uncertainness of the present capitalism.  The legal connection between both 
pedagogical fields – the working social relationships and the formal teaching 
institutions – is made, according to our analysis, through the State. In the present 
research, we propose to analyze the impact of the introduction of the competences 
notion in the educational field into the development process of the present stage of 
the capitalist way of producing, through the approach of the construction of Brazilian 
basic educational public policy. Our proposal is based on developing analysis about 
the process of integration of the capitalism through the actuation of the social class of 
the managers and the articulation between the “Wide State” and the “Restrict State”, 
constituting a structure of power able to involve and many aspects of the social 
organization. 
 

Keywords: Power Structure; Education; Capitalism; State; Flexible accumulation of 

capital; Managers; Competences.  
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Introdução 

 

 

 

 

 

Na presente pesquisa pretendemos abordar a configuração da atual estrutura 

de poder do capitalismo e compreender a importância das relações de educação, 

sobretudo as desenvolvidas na instituição escolar, para a manutenção e 

desenvolvimento desta mesma estrutura. De maneira específica, optamos por uma 

investigação sobre a ligação entre as principais mudanças na gestão sobre a força 

de trabalho sob o capitalismo nos últimos anos e as recentes mudanças de 

orientação teórica que atingem as escolas em relação ao trabalho de professores e 

às experiências pedagógicas que estes devem proporcionar durante a formação 

escolar básica das novas gerações de trabalhadores. 

Em meio as grandes mudanças que atingem as relações de trabalho 

atualmente, é destacada a importância dada a conjuntos de conhecimentos 

articulados a atitudes que devem moldar o comportamento e desempenho dos 

trabalhadores. O termo qualificação é utilizado incessantemente como síntese das 

constantes mudanças requeridas aos trabalhadores para manterem-se em seus 

postos de trabalho ou mesmo no próprio mercado de trabalho. 

Tão recorrente, esse discurso da qualificação deixou de ser confinado aos 

ambientes de produção e recursos humanos, passando a circular em toda a 

sociedade nos seus mais diversos segmentos. Neste contexto, qualificar-se significa 

aprimorar seus conhecimentos e práticas. Significa mudar. Mas, qual o significado 

dessa mudança? O desenvolvimento de relações de educação e trabalho mais 

horizontais, que proporcionem a autonomia de trabalhadores e estudantes ou a 

busca de um conjunto de atributos comportamentais e cognitivos que sirvam ao 

constante aprofundamento das relações sociais existentes?  Mudança programada e 

supervisionada que tem como objetivo a manutenção de uma ordem social em 

movimento constante? 

Aqueles que trabalham em ambientes de produção dos mais diversos setores, 

sobretudo quando regidos pela exploração da mais-valia relativa, já conhecem e são 

constantemente pressionados pela imposição da mudança. Nestes setores, as 
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linhas de produção já não se parecem tanto com a invenção fordista e não seguem 

as metodologias tayloristas. O trabalhador destes setores, que outrora era 

comparado a animais de carga, ignorado em suas solicitações, impedido de utilizar 

seus saberes em todo o processo produtivo, que teve suas práticas parceladas, 

seus conhecimentos vigiados e suas opiniões menosprezadas (FORD, 1967; 

HARVEY, 1994; TAYLOR, 1966; WEILL, 1979), hoje é convocado a adquirir 

conhecimentos e práticas mutáveis e passageiras, a conviver com a plena incerteza 

de sua existência. O trabalhador passou a ser completamente responsável por sua 

empregabilidade e a ter que aceitar a insegurança do amanhã para si e os seus 

como um dado quase natural, apesar do desenvolvimento técnico da sociedade em 

que vive (DRUCKER, 1999; HARVEY, 1994; HIRATA, 1993; SENNETT, 2000). 

Este contexto, síntese parcial dos processos que vêm ocorrendo na economia 

mundial como efeito de reorganizações das estruturas de poder, encontra mais do 

que reflexos em diversas áreas da dinâmica social. O conjunto de ações do que 

conhecemos como neoliberalismo, em busca de enfraquecimento do poder de 

interferência do Estado nos processos econômicos não significa uma posição de 

antagonismo a esta antiga e conveniente instituição social, mas implica em um 

discurso ideológico para a efetiva diminuição de uma esfera de poder em beneficio 

de outra a ela interligada. É certo que tais mudanças não ocorrem sem a existência 

de conflitos, no entanto é mantida sua lógica e para o trabalhador a mão invisível, 

antes facilmente identificada, desloca-se ou pulveriza-se em diferentes corpos e 

suas ações mantêm-se em diferentes áreas (BERNARDO, 1991 e 1998). 

Assistimos hoje a propagação de um conjunto de valores ligados a estas 

transformações dos ambientes produtivos e podemos nos referir a uma cultura que 

atinge diversos setores da sociedade.  

Sendo a manutenção das relações sociais de mercado o foco central desta 

complexa reorganização das estruturas de poder, a educação, em sua concepção 

mais genérica ou na especificidade da instituição social que a tem como atividade 

central – a escola – certamente também passa por reformulações, já que o controle 

e administração sobre a força de trabalho é condição essencial para o 

desenvolvimento da economia capitalista (BERNARDO, 1985b; BRUNO, 2011). 

É comum encontrarmos afirmações de que a escola cumpre um papel 

universalista, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, aptos a convivência 

social e à inclusão no mercado de trabalho. No entanto, a forma como a educação é 
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organizada nas instituições oficiais segue um viés específico e serve a propósitos 

restritos e bem definidos. 

Com as recentes alterações na organização da produção faz-se necessário 

operar o mesmo movimento nos processos formativos das novas gerações. Com o 

desenvolvimento tecnológico atual predominantemente informacional e 

informatizado, a força de trabalho produzida por padrões anteriores torna-se tão 

obsoleta e dispensável quanto as tecnologias que ela operava. Ambas ainda 

encontram espaço de existência, mas não deixam de passar por atualizações 

visando integrá-las minimamente à organização de uma exploração global, condição 

sem a qual não conseguiriam existir (BERNARDO, 1985b).  

Como elemento indispensável ao funcionamento da economia capitalista, a 

força de trabalho é constrangida às mudanças antes mesmo de qualquer contato 

com ferramentas ou fábricas. Dada a integração econômica inerente à organização 

da estrutura de poder do capitalismo contemporâneo, vivemos um momento em que 

a rede de integração e cooperação entre Estado e empresas é cada vez mais 

explícita. A evidência desta afirmação pode ser encontrada na organização e 

funcionamento de diversos setores públicos em suas parcerias com instituições 

privadas ou mesmo na grande influência que as últimas exercem sobre o Estado, tal 

como é o caso da saúde pública gerida com a participação de organizações 

privadas. 

Como resultado da articulação entre Estado e empresas, as demandas 

oriundas dos ambientes de produção foram transformadas em valores e diretrizes 

sociais que logo passaram a orientar o trabalho de formação das novas gerações. A 

necessidade de qualificação chegou às escolas como necessidade de desenvolver 

competências e habilidades, evidenciando um entendimento diferente sobre as 

necessidades de formação da força de trabalho. Os conteúdos, outrora priorizados, 

hoje têm importância apenas em sua articulação com atitudes que devem ser 

tomadas pelas equipes nas salas de aula. 

Se toda a flexibilidade deste novo capitalismo é teorizada pelos seus gestores 

no âmbito das empresas, com especial atenção na gestão da força de trabalho, na 

esfera educacional esta teorização recebe seu viés específico e logo ocupa infinitas 

páginas dos livros, chegando às instituições de ensino, seja por meio da formação 

de novos professores, pelo treinamento de antigos profissionais e pela imposição 

como condição de acesso a concursos públicos. Ou também pode ocorrer por meio 
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da elaboração de legislações e pela introdução de documentos institucionais que 

pretendem nortear o novo trabalho docente. O certo é que estas demandas têm 

chegado cada vez mais às salas de aula, por vezes dissimuladas em teorias que 

afirmam a centralidade no desenvolvimento do estudante, mas que têm impacto 

crescente na adaptação das novas gerações de trabalhadores à antiga 

intensificação da exploração nos ambientes de trabalho. 

A introdução e centralidade de processos educativos pautados no 

desenvolvimento de competências e habilidades e/ou de potenciais métodos de 

aprendizagem dos alunos, como os contidos no lema aprender a aprender, carrega 

também o objetivo fundamental de responder às demandas sociais anteriormente 

referidas, ou seja, sua plena adaptação a ambientes produtivos e, sobretudo, ao 

contexto socioeconômico e político vigente (DUARTE, 2003 e 2006). Neste sentido, 

desde a década de noventa do século XX assistimos à adoção e desenvolvimento 

de bases de uma mudança educacional no Brasil em sintonia com elaborações 

internacionais. É nesta mesma década que, na esfera federal, são reformuladas as 

principais legislações do setor além de serem introduzidos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. De maneira complementar, no início do século XXI, estados 

e municípios também passam a elaborar reformas curriculares e documentos 

institucionais que atendem às necessidades produtivas. Estas mudanças são 

introduzidas em toda a dinâmica escolar e não se restringem apenas às salas de 

aula, todos os trabalhadores da área são atingidos. 

Nas empresas e nas escolas as atenções dos gestores estão voltadas para 

as habilidades mentais dos trabalhadores. Ao mesmo tempo em que o entendimento 

sobre a produtividade dos trabalhadores deixa de estar vinculado a conhecimentos e 

experiências prévias e passa a ser associado à sua capacidade de operar novas 

aprendizagens, o foco da educação passa a privilegiar também as formas de 

aprendizagem (DRUCKER, 1999; DUARTE, 2003; FONSECA, 1998). Mas qual o 

sentido deste interesse comum sobre as formas de aprendizagem? 

Recentemente, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama anunciou 

que o governo fará um investimento de 110 milhões de dólares em pesquisas de 

mapeamento do cérebro humano1. Os cientistas pretendem mapear as conexões 

                                                             
1 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1256357-eua-vao-investir-us-110-milhoes-em-

mapa-do-cerebro.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1256357-eua-vao-investir-us-110-milhoes-em-mapa-do-cerebro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1256357-eua-vao-investir-us-110-milhoes-em-mapa-do-cerebro.shtml
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neurais para conhecer melhor o funcionamento deste órgão, com a aparente 

intenção de encontrar a cura de doenças como o Alzheimer e a Epilepsia. O 

potencial da pesquisa é justificado por meio da análise do retorno financeiro dos 

investimentos aplicados em pesquisas sobre o genoma, que chegaram a render  

US$ 140 em benefícios econômicos para cada dólar investido. Este tipo de 

investimento também está sendo realizado na Europa, onde os valores já 

ultrapassam a quantia de um bilhão de euros. 

Certamente este mapeamento trará benefícios não apenas à área da saúde, 

mas para diversos outros setores, inclusive para a educação. Mas em qual direção? 

Com as alterações nas relações de trabalho no sentido do aprofundamento da 

exploração capitalista, os equipamentos e processos tecnológicos cumprem a 

função de investigar a dimensão do potencial cognitivo dos trabalhadores além de 

estabelecer as bases de seu desenvolvimento (BERNARDO, 2004; BIANCHETI, 

2001). 

Dada a diversidade dos setores produtivos e da coexistência de modelos de 

exploração muito distintos entre si no Brasil, existem aqueles que operam 

tecnologias complexas, exigindo força de trabalho com qualificações a elas 

adequadas, e há outros que recorrem às tecnologias simples e uma força de 

trabalho capaz apenas de desempenhar trabalho simples. Podemos observar a 

existência de instituições educacionais responsáveis pela oferta de qualificação 

voltada ao trabalho com tecnologia de ponta, como também podemos encontrar uma 

oferta educacional voltada primordialmente para a formação de uma base 

comportamental que se faz necessária, segundo os gestores da estrutura de poder, 

para a existência nesta nova sociedade, pois ainda que não estejam dentro dos 

ambientes produtivos, todos os trabalhadores devem estar integrados às dinâmicas 

sociais que os circundam, mesmo que estas dinâmicas condenem uma ampla 

parcela da sociedade à miséria e à subsistência (BRUNO, 2011). 

Talvez seja este o grande desafio posto às classes dominantes, isto é, como 

educar as gerações futuras de trabalhadores a pertencer a uma sociedade onde 

sequer o direito à sua existência estará garantido, sem que estes mesmos 

trabalhadores se revoltem contra esta organização. Na verdade, este tem sido o 

desafio desde o surgimento do capitalismo e hoje ele ganha uma nova roupagem, 

com novos métodos e novas prioridades. 
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Por um longo tempo os trabalhadores foram mantidos afastados das 

instituições de ensino, pois em grande parte apenas seus esforços físicos eram 

necessários. Com as lutas sociais pelo direito à educação esse quadro foi revertido, 

mas não deixou de ser recuperado. Para um novo padrão produtivo e uma nova 

dinâmica social pautada no desenvolvimento cognitivo e comportamental, as novas 

gerações de trabalhadores já não devem ficar longe das escolas e sua presença nas 

instituições de ensino pode ocorrer desde os primeiros meses de vida, tornando-se 

obrigatória cada vez mais cedo. Diante deste contexto, pretendemos percorrer os 

caminhos utilizados pelos gestores da atual estrutura de poder para afirmar e 

consolidar as dinâmicas que são necessárias a esta nova fase da economia 

capitalista, utilizando-se da educação como uma condição geral de produção.  

Para compreender o conteúdo e sentido das intervenções da estrutura de 

poder sobre a educação das novas gerações da classe trabalhadora, iniciamos 

nossa abordagem com uma leitura sobre a organização da própria estrutura de 

poder do capitalismo contemporâneo. O conteúdo do primeiro capítulo é essencial 

para situar nossa abordagem sobre a dinâmica de exercício do poder. Para 

reconhecer o papel desenvolvido pelas relações de educação procuramos 

demonstrar como é constituído o complexo de poder, quais são suas instituições e 

quais grupos administram sua organização e, assim, exercem o poder.  

No segundo capítulo exploramos o contexto de desenvolvimento das formas 

de exploração e gestão da força de trabalho sob o capitalismo. Realizamos uma 

leitura sobre associação entre taylorismo e fordismo como principal modelo de 

gestão do trabalho no início do século XX. Em seguida, voltamos nossa análise para 

o desenvolvimento da acumulação flexível do capital buscando compreender quais 

os principais aspectos que compõem e organizam o modelo japonês de produção, 

sobretudo no que se refere à gestão da força de trabalho. 

No terceiro capítulo aprofundamos nossa análise sobre o contexto das 

relações de trabalho no Brasil. Assim, optamos por abordar o conteúdo de alguns 

documentos difundidos pelo setor industrial brasileiro, elaborados e publicados pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), instituição que organiza e representa o 

setor industrial no país. Para compreender os impactos das recentes mudanças nos 

processos de produção e na gestão da força de trabalho no Brasil, e principalmente 

sua influência na organização e funcionamento da educação formal, recorremos à 

leitura de documentos publicados ao longo dos últimos vinte anos pela entidade. 
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No quarto capítulo procuramos analisar o processo de introdução da noção de 

competências, a partir da década de 1990, nas legislações e documentações 

institucionais que servem de base para organização da educação básica brasileira e  

orientam o desenvolvimento das atividades de aprendizagem nas escolas. 

Desta forma, pretendemos explorar o processo que nos permite compreender 

a área educacional como um dos campos de atuação da classe social dos gestores, 

configurando-a como Condição Geral de Produção imprescindível para a efetivação 

da integração entre Estado Amplo e Estado Restrito e, portanto, para a consolidação 

da estrutura de poder do capitalismo. 
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Capítulo 1 

Estrutura de poder do capitalismo contemporâneo: a articulação entre Estado Amplo 

e Estado Restrito. 

 

 

 

 

 

1.1 Considerações sobre o exercício do poder 

 

O Estado não é uma unanimidade. Ainda que sua estrutura exista já há 

alguns séculos e aparentemente tenhamos nos habituado a viver sob seus moldes – 

que comportam diferentes configurações – não é ele a organização única ou natural 

dos laços sociais estabelecidos pelos seres humanos ao longo de sua existência.  

O Estado é, por vezes, entendido como a forma aperfeiçoada e até mesmo 

acabada de poder político, todas as outras estando relacionadas a ele. Muitas vezes 

é posto acima de qualquer suspeita em discussões sobre a remodelação do 

exercício do poder. Nas democracias atuais sequer é questionado quando ocorrem 

projetos de mudanças políticas, cabendo apenas inofensivas trocas de governos. 

Conceber o Estado como única maneira de exercício do poder político é um 

equívoco.  Segundo Bruno (2009, p. 98) o “[...] poder político é um atributo de 

qualquer sociedade humana, e não se pode confundi-lo com uma de suas formas de 

organização e exercício: o Estado”. Em estudos como o de Pierre Clastres (2003) 

podemos perceber como o exercício do poder político não é sinônimo de um 

movimento em direção ao Estado. Na verdade, com base nestes estudos, 

reconhecemos justamente a negação desta perspectiva.  

Clastres entende o Estado como uma formação característica de sociedades 

onde as relações de poder são exercidas com base na coerção. Neste sentido, as 

sociedades ocidentais ganham destaque ao demonstrarem as possibilidades de 

desenvolvimento desta instituição. Tamanha é sua influência que por muito tempo o 

Estado foi a única formação política possível, estando todas as outras diretamente 

relacionadas a ela, sobretudo como seus esboços ou imperfeições. Segundo 

Clastres (2003, p. 32) 
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Nossa cultura, desde as suas origens, pensa o poder político em termos de 

relações hierarquizadas e autoritárias de comando-obediência. Toda forma, 

real ou possível, de poder é portanto redutível a essa relação privilegiada 

que exprime a priori a sua essência. Se a redução não é possível, é que nos 

encontramos aquém do político: a falta da relação comando-obediência 

implica ipso facto a falta de poder político. Por isso, existem não só 

sociedades sem Estado, mas também sem poder político. 

 

Ao estudar sociedades indígenas, sobretudo na América do Sul, não foi essa 

a situação que o autor encontrou. Sua convivência com estas formações sociais 

demonstrou que o exercício do poder político também pode ser orientado por 

relações que não comportam a hierarquia, a violência e a submissão a um líder ou 

chefe. Na verdade encontrou nestas sociedades relações que não só se exerciam a 

despeito da formação ocidental europeia, como também, de certa forma, a negava 

enquanto possibilidade de ordenamento da vida social, numa situação que 

certamente faria La Boétie desenvolver intrigantes contribuições sobre a passagem 

da autonomia à heteronomia, pois segundo este autor “[...] certamente para que 

todos os homens, enquanto têm algo de homem, deixem-se sujeitar, é preciso um 

dos dois: que sejam forçados ou iludidos” (1986, p. 20). 

Ainda segundo Clastres (2003, p. 35), “é necessário aceitar a ideia de que a 

negação não significa um nada, e de que, quando o espelho não nos devolve a 

nossa imagem isso não prova que não haja nada que observar”. 

No entanto, se nestas sociedades isoladas encontramos modelos de exercício 

do poder político pautados em relações distintas das predominantes em boa parte 

do planeta, já nas sociedades ocidentais o Estado é uma realidade. Ou pelo menos 

aparenta ainda ser. Neste primeiro capítulo nossa intenção é explorar como se 

configura a atual estrutura de poder, aparentemente protagonizada pela organização 

do Estado. Pretendemos principalmente situar as relações e as instituições 

educacionais nesta estrutura. Ao desenvolver o curto trecho acima, tivemos a 

intenção de localizar nossa discussão em um ponto específico de um amplo debate 

sobre o exercício do poder político, reconhecendo que não se trata do único 

possível.  
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1.2  Os elementos da estrutura de poder do capitalismo contemporâneo 

 

A configuração do Estado enquanto elemento da estrutura de poder não foi 

sempre a mesma. Longe de pretender explorar suas diversas configurações, sempre 

permeadas por características comuns típicas de sociedades onde o poder político é 

exercido com base na coerção e na reprodução das desigualdades, nossas 

atenções estão voltadas à estrutura de poder do capitalismo contemporâneo, o que 

não nos impede de abordar algumas características de seu desenvolvimento 

histórico. 

Foi Maquiavel quem deu um importante passo para a compreensão da 

existência do Estado como um elemento sólido de exercício do poder político. Ao 

desvincular a existência deste de um conjunto de relações centradas no aspecto 

divino e assim quebrar uma ordem hierárquica difundida até então, Maquiavel definiu 

o Estado como uma potente criação humana. A origem divina do poder político era 

uma ilusão que Maquiavel não pretendeu explorar. Segundo Cassirer (2003, p. 166) 

“para atrair o interesse de Maquiavel era necessário qualquer coisa diferente dessas 

tranquilas e pacíficas comunidades – em suma um corpo político criado pela força e 

que, portanto, tinha de ser mantido pela força”.  

A partir de Maquiavel, mais precisamente da elaboração de sua grande obra, 

O Príncipe, vemos um amplo campo para atuação daqueles que dirigem o Estado, 

sem entraves de natureza ética ou moral, sem preocupações com religião ou 

espiritualidade. Vemos o desenvolvimento deste elemento principal da estrutura de 

poder, no nascimento do capitalismo, vinculada a uma preocupação central: a 

manutenção do poder. Nesta sua preocupação não há obstáculos que façam os 

detentores do poder repensar suas posturas, a não ser a possibilidade do erro e da 

subjugação.  

Apesar do desenvolvimento deste tema em sua obra, não é aí que 

encontramos as raízes da servidão ou do Estado. Para atingir tal objetivo seria 

preciso retroceder e abordar um elemento que perdeu sua centralidade no 

nascimento do Estado moderno, e que, como afirmamos, foi propositalmente 

ignorado por Maquiavel, ou seja, o aspecto religioso. No entanto, tal esforço não 

será realizado neste texto, ainda que contribua para a compreensão sobre o 

desenvolvimento da estrutura de poder abordada. 
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Segundo Bruno (2009, 113) “o Estado deve ser entendido como uma 

estrutura de poder constituída por todos os mecanismos e instituições que garantem, 

numa dada sociedade, a reprodução das desigualdades que a informam”. 

Desta forma, o Estado, em nossa análise, é um complexo de poder que 

intervém na sociedade para efetivar os interesses do capital. Mas ele não realiza 

esta tarefa de maneira independente e isolada, pois não é o único componente da 

estrutura de poder do capitalismo contemporâneo e, assim, não é o único a basear o 

exercício de seu poder por meio da força ou coerção. Outras organizações também 

se utilizam desta atribuição destinada ao Estado e determinam os rumos das vidas 

que se encontram sob seu controle. Nas palavras de Bernardo (1998, p. 42), “a 

disciplina de empresa, a forma como está organizada a atividade dos empregados, 

não diz respeito apenas à economia, entendida limitadamente, e suas implicações 

políticas e ideológicas são igualmente importantes”. 

A leitura da bibliografia consultada nos mostra que a separação entre estes 

dois componentes principais da estrutura de poder do capitalismo não é tão nítida 

por que não existe, e a conjugação dos papéis exercidos pelo Estado e pelas 

empresas se dá por meio de processos econômicos e políticos integrados. 

Na análise do capitalismo atual, abordar o tema “Estado” significa não se ater 

apenas às estruturas convencionalmente estabelecidas e que hoje carregam a 

marca do anacronismo. É preciso ampliar o foco da análise e considerar uma 

estrutura política e econômica que não respeita a existência de linhas fronteiriças 

determinando territórios economicamente impenetráveis sem prévia inter-relação 

com estruturas políticas – governamentais – e legislativas que definem o Estado 

Nacional.  

Desta forma, a estrutura de poder do capitalismo contemporâneo é 

constituída pelo Estado globalmente considerado. Mas este Estado não é uma 

simples instituição política, movida por interesses públicos e composta por 

instituições legalmente reconhecidas e de pleno conhecimento da sociedade. Em 

princípio, a definição de Estado que aqui utilizamos é composta por uma subdivisão 

que comporta em cada uma de suas partes uma série de instituições que atuam de 

maneira integrada visando o fortalecimento e desenvolvimento da estrutura de poder 

em questão. 

Por um lado encontramos um complexo de instituições organizadas e 

administradas por um corpo jurídico legalmente constituído e baseado em interesses 
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pretensamente públicos, subdivido em três esferas de exercício do poder – 

executiva, legislativa e judiciária – e tradicionalmente conhecida como Estado 

Nacional, mas que conhecemos como Estado Restrito. 

Atuando de maneira integrada ao Estado Restrito, mas gozando de maior 

autonomia está o poder constituído pelas empresas, que alcança sua máxima 

expressão na articulação fundamentada na integração entre as grandes corporações 

transnacionais. Este complexo de instituições e o exercício de seu poder 

conhecemos como Estado Amplo1. 

Ambas as esferas de poder existem desde o início do capitalismo e 

concentram seus esforços para garantir a reprodução ampliada do capital, por meio 

da exploração da força de trabalho visando a extração da mais-valia. A partir deste 

quadro visa também garantir a constante reprodução e aperfeiçoamento desta 

mesma estrutura de poder e sua inerente divisão em classes. No entanto, a mais-

valia não garante, por si só, a efetiva reprodução do quadro social nestes termos se 

entendida como simples mecanismo econômico. Isto por que a mais-valia é uma 

relação social baseada na luta de classes, o que fica evidente quando analisamos os 

seus termos.  

“O tempo de trabalho incorporado na força de trabalho é menor do que o 

tempo de trabalho que a força de trabalho é capaz de despender no processo de 

produção” (BERNARDO, 1991, p. 15). Com base nesta definição podemos perceber 

que a mais-valia é uma relação social de conflito, pois a força de trabalho ser capaz 

de despender tempo de trabalho maior do que aquele que é nela incorporado não 

significa que sempre o faça e também não há determinação da proporção em que o 

faz (BERNARDO, 1991, 1998; BRUNO, 2011), sendo, portanto variável. Esta 

variação é resultado que se estabelece de acordo com a intensidade do conflito, de 

acordo com a correlação de forças. Se por um lado, a exploração que o capital faz 

desta relação social visa a intensificação da exploração e a reprodução de sua 

estrutura de poder, por outro lado, a classe trabalhadora constantemente elabora 

formas de amenizar e combater esta exploração. É interessante observar que este 

                                                             
1 Ambas as definições – Estado Restrito e Estado Amplo – foram elaboradas pelo escritor João 

Bernardo e são essenciais para a compreensão de seu pensamento. Diversos livros e artigos de João 
Bernardo foram estudados para a elaboração desta dissertação e seu pensamento serve de base 
para a abordagem que aqui fazemos. Além disso, também outros autores estudados apresentam 
elaborações que dialogam com escritos de João Bernardo e são de semelhante importância para nós 
no estudo sobre as estruturas de poder. Entre eles cabe destacar Lucia Bruno, Maurício Tragtenberg 
e Harry Cleaver. 
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conflito é dinâmico e que cada nova ação, em cada um dos lados, é condição para 

uma reação que muitas vezes serve para o aperfeiçoamento da estrutura de poder. 

Em função desta configuração, o modelo da mais-valia está no centro de nossa 

análise. 

Cabe aqui relembrar as duas modalidades de mais-valia definidas por Marx. 

Assim, temos a mais-valia absoluta, que resulta do sobretrabalho obtido a partir da 

simples extensão da jornada de trabalho. Nesta modalidade, há um aumento da 

quantidade de mercadorias produzidas de acordo com as horas de trabalho 

acrescidas, mantendo-se inalteradas as condições de trabalho e a tecnologia 

utilizada. Há também a mais-valia relativa, resultante da aplicação de equipamentos 

tecnológicos no processo produtivo, da introdução de novas técnicas de trabalho, de 

alterações na gestão da mão de obra ou de todos estes elementos aplicados de 

maneira conjugada. De acordo com esta modalidade há intensificação no processo 

produtivo e esta resulta no aumento das mercadorias produzidas pelos 

trabalhadores durante um mesmo período anterior à aplicação destas mudanças, ou 

mesmo inferior a ele. Como consequência de ambas as modalidades há redução 

dos custos de produção, o que acarreta na diminuição do valor da força de trabalho, 

sobretudo quando há exploração da mais-valia relativa. 

Como relação social de conflito, entorno da mais-valia encontramos a 

oposição entre classes sociais. Se por um lado as classes capitalistas, constituídas 

por burgueses e gestores
2
, se beneficiam de sua exploração e se apropriam da 

riqueza gerada, seja pela propriedade dos meios de produção pelos primeiros ou 

pelo poder de gestão do capital e de sua estrutura pelos últimos; por outro lado, a 

classe trabalhadora é alvo desta exploração. Relação social fundamental dentro da 

estrutura de poder do capitalismo contemporâneo, os esforços para perpetuar sua 

exploração diante da resistência dos trabalhadores funcionam como o motor para o 

constante dinamismo de suas reformulações e é na análise deste dinamismo que 

podemos investigar a constituição desta estrutura opressora. Desta forma, é na 

investigação sobre a integração entre Estado Amplo e Estado Restrito que se 

desvendam os mecanismos do exercício de seu poder. Segundo Bernardo (1991, 

p.158), 

                                                             
2
 As formulações sobre a existência e constituição da classe dos gestores como uma das classes 

capitalista podemos encontrar nos escritos de BERNARDO (1979; 1991; 1998) e BRUNO (1986b).  
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Não ocorreu qualquer evolução de uma fase mítica de "livre concorrência", 

em que todas as unidades produtivas funcionassem numa completa 

particularização recíproca, para uma fase de integração. A integração 

caracteriza o capitalismo desde início, pois sem ela não se processariam os 

mecanismos da mais-valia relativa, responsáveis pelo próprio 

desenvolvimento do modo de produção. 

 

Desde o início do modo de produção capitalista foram concentrados esforços 

para a viabilização da exploração da força de trabalho que era expulsa do campo em 

plena miséria e migrava para os centros urbanos que ainda não apresentavam 

grandes condições para a sua permanência. Para que essa força de trabalho 

abundante fosse aproveitada dentro das Unidades Particularizadas de Produção3- 

UPP - (BERNARDO, 1991), de modo a possibilitar o seu desenvolvimento, era 

necessário criar uma espécie de complexo produtivo inerente ao funcionamento da 

sociedade, sobretudo nas relações que atingiam a classe trabalhadora. Já em seu 

início o capitalismo buscava a total integração entre as diferentes UPP's e, inclusive, 

da força de trabalho ao ambiente de produção. 

Expressão destes esforços, as Condições Gerais de Produção possibilitavam 

a viabilidade da exploração, sobretudo porque aperfeiçoavam o acesso das 

empresas à força de trabalho e também a envolvia em uma estrutura social voltada 

à produção capitalista. Para Bernardo (1998, p. 31), 

 

As Condições Gerais de Produção incluem, em suma, todo o conjunto das 

infra-estruturas materiais, tecnológicas, sanitárias, sociais, culturais e 

repressivas indispensáveis à organização geral do capitalismo e ao seu 

processo. No âmbito das Condições Gerais de Produção reúnem-se as 

instituições necessárias ao funcionamento integrado da economia e onde, 

por conseguinte se opera a concorrência permanente entre o tempo de 

trabalho médio e o tempo de trabalho mínimo. A concorrência na produção 

consiste, em última análise, na disputa entre os capitalistas para se ligarem 

de maneira mais favorável às Condições Gerais de Produção [...] as 

Condições Gerais de Produção constituem a principal esfera de existência 

do Estado. 

 

                                                             
3
 Definição de João Bernardo para conceber cada empresa individualmente. 
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Apesar de sua necessidade e importância no funcionamento da produção, 

essas Condições Gerais de Produção não foram inicialmente organizadas pelo 

Estado Amplo4. Na organização da nascente economia capitalista as empresas não 

dispunham de recursos e infraestruturas para efetuar a construção e administrar o 

funcionamento das CGP’s5 sozinhas, exceto em relação à imposição das relações 

de trabalho, onde desempenhou um papel de destaque. Com a exploração 

capitalista nascia também a resistência dos trabalhadores e do conflito que se 

estabeleceu logo o Estado Restrito assumiu um suposto papel mediador e 

concentrou em torno si as disputas entre as classes, utilizando-se de sua pretensa 

legitimidade jurídica para regular estas disputas. No entanto, as medidas que 

tomava mais serviam à amenização do conflito de modo a combater a turbulência no 

processo de produção. Além disso, o Estado Restrito também passou a exercer o 

papel de responsável pela formação das CGP’s, utilizando seus recursos 

administrativos e financeiros para esta finalidade. Desta forma, organizou-se de 

maneira que o tornava imprescindível para o desenvolvimento do capitalismo em 

seus primeiros momentos, realizando obras de infraestrutura urbana e social em 

áreas fundamentais à produção. 

Não é de surpreender que neste momento o Estado Restrito fosse organizado 

e administrado pelas classes capitalistas. Em função de sua importância para a 

integração econômica e legitimação da estrutura de poder, o Estado Restrito não 

podia se abrir à participação da outra classe em disputa enquanto seu trabalho ainda 

não estivesse sólido. Isto por que o conflito de classes em torno da mais-valia é 

contínuo e a presença da classe trabalhadora no interior do Estado Restrito poderia 

causar entraves ao desenvolvimento da estrutura de poder. Segundo Bruno (2001, 

p. 12), 

 

Nas fases iniciais do capitalismo, o Estado Nacional era a instituição de 

poder central, era ele o coordenador das atividades das unidades 

econômicas, mediando suas disputas, definindo e garantindo prioridades de 

investimentos e garantindo a existência de condições gerais de produção 

                                                             
4
 No livro Democracia totalitária: teoria e prática da empresa soberana, João Bernardo demonstra 

como o Estado Amplo garantiu a formação das Condições Gerais de Produção nos países africanos 
após os processos de independência política em relação às metrópoles europeias no século XX. No 
entanto, durante o período de consolidação da estrutura de poder do capitalismo, tal papel foi 
desempenha pelos Estados Nacionais (Estado Restrito) de maneira predominante. 
5
 Abreviação para Condições Gerais de Produção. 
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tanto materiais, quanto sociais e políticas. Dada a importância desse 

aparelho de poder, era essencial nesse período, que o acesso a ele ficasse 

restrito às classes capitalistas que detinham o direito exclusivo do sufrágio e 

da elegibilidade. Essa situação prosseguiu até fins do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX. 

 

De acordo com Bernardo (1991, p. 158), “apenas sob o estrito ponto de vista 

das relações entre capitalistas, o Estado pôde se reduzir ao sistema de poderes 

classicamente definido [...]”. O papel exercido pelo Estado Restrito foi fundamental 

porque auxiliou a formação das elites capitalistas nacionais e também porque 

proporcionou a contenção da organização de um proletariado internacional a partir 

das fragmentações impostas pelos nacionalismos. É, portanto, a partir da 

organização e articulação do Estado Restrito que vemos estruturar-se um complexo 

social integrado ao complexo produtivo no início do capitalismo.  

As CGP’s são constituídas por amplos setores da economia e da política e 

exercem a função de integrar e fortalecer a dinâmica da exploração capitalista. Sua 

organização também atinge a dinâmica das relações sociais uma vez que não 

pretende apenas a repressão sobre a organização e atuação política da classe 

trabalhadora, mas também imposição de parâmetros para sua existência dentro de 

uma lógica dada. Isso significa que além de reprimir comportamentos que possam 

ameaçar seu comando, há também a imposição de uma organização social e de 

uma cultura que lhe dê não só legitimidade, mas também que permita sua 

reprodução. A classe trabalhadora já nasce pertencendo a esta estrutura e é 

condicionada a ela desde esse momento. 

Com o objetivo de esclarecer o papel exercido pelas CGP’s, Bernardo (1991, 

p.159-161) descreve suas principais divisões e características, sendo elas:  

 

Condições Gerais da Produção e da reprodução da força de trabalho: 

incluem as creches e os estabelecimentos de ensino destinados à formação 

das novas gerações de trabalhadores, bem como, as condições várias de 

existência das famílias de trabalhadores. Têm uma importância especial as 

infra-estruturas sanitárias e os hospitais. E, como o meio social em geral e, 

nomeadamente, o quadro urbano são decisivos para a formação da força de 

trabalho, aqui se insere o urbanismo, em sentido lato. 

Condições Gerais da realização social da exploração: Incluem as condições 

para que o processo de trabalho ocorra enquanto processo de produção de 
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mais-valia, isto é, para que os trabalhadores sejam despossuídos da 

possibilidade de reproduzir e formar independentemente a força de trabalho 

e sejam despossuídos do produto criado, sendo, portanto, afastados 

também da organização do processo de trabalho. Para que este complexo 

se assegure, as duas condições mais amplas são o urbanismo e as 

instituições repressivas. 

Condições Gerais da operatividade do processo de trabalho: são as 

condições para que o processo de trabalho, definido como processo de 

exploração, possa ocorrer materialmente. A exploração requer meios 

tecnológicos que, ao mesmo tempo em que realizam o afastamento dos 

trabalhadores relativamente à administração da produção, põem à 

disposição dos capitalistas as formas de efetivarem essa administração. 

Incluo aqui fundamentalmente dois tipos de condições. Em primeiro lugar, 

os centros de investigação e de pesquisa, tanto teórica como aplicada, 

mediante os quais os capitalistas realizam e reproduzem os seu controle 

sobre a tecnologia empregada, dela excluindo os trabalhadores. Em 

segundo lugar, as várias formas de captação, veiculação e armazenamento 

de informações, que conferem aos capitalistas o controle dos mecanismos 

de decisão e lhes permitem impor à força de trabalho os limites estritos em 

que pode expressar opiniões ou tomar decisões relativamente aos 

processos de fabricação. 

Condições Gerais da operacionalidade das unidades de produção: incluo 

aqui a generalidade das denominadas infra-estruturas, nomeadamente as 

redes de produção e distribuição de energia; as redes de comunicação e 

transporte; os sistemas de canalização para fornecimento de água e para 

escoamento de detritos e, em geral, da coleta de lixo; a criação, ou 

preparação, ou condicionamento dos espaços ou suportes físicos, ou do 

ambiente, onde se instalam processos de produção. 

Condições Gerais da operacionalidade do mercado: incluo aqui os sistemas 

de veiculação, cruzamento e comparação de informações que permitem o 

estabelecimento de relações entre produtores e consumidores; incluo 

também outro aspecto das chamadas infraestruturas, nomeadamente no 

que diz respeito às redes de transporte; e, para todos os produtos cujo 

consumo não for imediato, as necessárias instalações de armazenagem 

podem considerar-se decorrentes deste tipo de CGP desde que, como 

frequentemente sucede, sejam comuns ao output de várias linhas de 

produção.  

Condições Gerais da realização social do mercado: incluo aqui o caráter 

genérico da publicidade, pelo qual ela não constitui apenas um estímulo ao 

consumo de determinados bens específicos produzidos por algumas 
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empresas, mas sobretudo condiciona um certo estilo de vida, a aquisição de 

um certo leque de bens ou até o consumo em geral. É importante ter em 

conta que o caráter genérico da publicidade é um dos componentes da 

instrução. 

 

As Condições Gerais de Produção são expressões do exercício do poder das 

classes capitalistas sobre a classe trabalhadora. Se é por meio delas que se 

organiza o complexo produtivo e sua consequente integração, é, portanto, também 

por meio delas que se organiza o complexo de dominação sobre a classe 

trabalhadora, ainda que não se efetive por completo.  

Ao falarmos da educação enquanto condição geral de produção e reprodução 

da força de trabalho (BERNARDO, 1991), situamos a produção de trabalhadores 

como um processo de trabalho igual ao de qualquer outro produto e submetido, 

portanto, à esfera das relações de produção, ou seja, isto significa que a produção 

de trabalhadores é um processo também regido pela relação de mais-valia e tem 

seu inicio já no próprio ambiente doméstico, pois segundo Bernardo (1985b, p. 87) 

 

O trabalho na empresa destina-se à produção de bens materiais ou de 

serviços. O trabalho doméstico destina-se exclusivamente a colaborar em 

duas operações: a reconstituição da força de trabalho assalariada e a 

produção de nova força de trabalho. Quer dizer, o trabalho doméstico incide 

na reprodução alargada da força de trabalho proletária de geração para 

geração, mediante a conservação da força de trabalho existente já 

produzida e a criação e educação de filhas e filhos, que irão ser a nova 

força de trabalho. O ato sexual, em si, é trans-histórico, isto é, ultrapassa os 

modos de produção. É a forma de sua realização que é social e decorre do 

modo de produção. Copular é exterior ao capitalismo; ter filhos e educá-los 

é para o proletariado, neste modelo, um processo interno ao capital. 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo e a consequente proletarização de 

ambos os sexos, a produção das novas gerações de trabalhadores, a partir dos 

primeiros momentos de vida destes jovens, passou a afastar-se do ambiente 

doméstico devido ao despreparo deste para incorporar avançadas qualificações 

tecnológicas úteis ao trabalho para as novas gerações. Às outras instituições coube, 

portanto, executar estas tarefas fundamentais, entre elas, a escola. Neste sentido, 

escola é uma instituição que garante a presença da relação de mais-valia em locais 
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exteriores às fábricas e empresas. Segundo Santos (1992, p. 46) “a força de 

trabalho já assalariada em uma determinada empresa é produtora de mais-valia, 

mas ela é também produto, resultante de trabalho que decorreu no interior da família 

e numa agência especializada, a escola”. 

Assim, a existência da escola se faz necessária não apenas para a 

transmissão do conhecimento humano sistematizado, mas para inserir novas 

gerações produtivas em contextos que demandam qualificações diferentes das que 

eram exigidas às gerações anteriores (BERNARDO, 1985b). A cada geração, devido 

ao desenvolvimento tecnológico, fruto das relações de produção que requerem 

diminuição do tempo de trabalho e, consequentemente, dos custos de produção, 

surgem novas demandas de qualificação. Neste sentido, enquanto uma geração é 

educada sob o predomínio de uma determinada tecnologia, as gerações produtivas 

anteriores – ou seja, educadas sob tecnologia inferior – deverão buscar um 

aprimoramento profissional para que não se tornem desqualificadas e, por 

consequência, menos produtivas, perante as novas gerações.  

Segundo Bernardo (1989, p. 6), 

 

Quanto maior for a qualificação de cada jovem, relativamente à força de 

trabalho formadora, maior é a necessidade de ter especialistas que dêem os 

aspectos mais vitais desse acréscimo de qualificação. É fácil de 

compreender a razão: porque ele está a ter uma maior qualificação e os 

pais não são capazes de lhe dar esse acréscimo de qualificação. 

 

As relações de educação sob o Estado Restrito, são, portanto, fundamentais 

ao funcionamento da estrutura de poder tornando necessária a existência de toda 

uma organização de instituições que administram estas relações em diferentes 

níveis. Quanto mais cedo as crianças passam a frequentar as escolas, mais cedo 

são inseridas em um ambiente apto e focado em desenvolver conteúdos e 

dinâmicas sociais direcionadas à reprodução e aperfeiçoamento de uma estrutura 

social voltada ao capitalismo, combatendo a formação de possíveis laços sociais 

voltados a práticas de solidariedade e contestação, seja no ambiente familiar ou 

comunitário. 

O poder exercido pelas classes capitalistas não se limita à dinâmica do 

Estado Restrito. Na outra ponta de desenvolvimento e operação desta integração 
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estão os elementos que compõem o Estado Amplo e é aí que percebemos a 

dimensão do exercício de seu poder. 

Se até aqui abordamos os mecanismos que envolvem e servem ao Estado 

Restrito para efetivar sua esfera de poder sobre os trabalhadores, ao analisar o 

Estado Amplo será necessário de fato percorrer suas ações e reconhecer nelas o 

exercício de seu poder. Além disso, o exercício do poder não é algo estático e, 

portanto, sofre alterações conforme o dinamismo das relações sociais. Assim, 

podemos perceber que não demora para que o Estado Restrito passe a apresentar 

algumas modificações em sua organização. Lutas sociais que ocorreram a partir da 

organização da classe explorada, reivindicaram participação desta nas instâncias 

que compõem o Estado Restrito. No entanto, ao mesmo tempo em que essas lutas 

obtinham sucesso ocorriam também mudanças significativas na organização do 

Estado Restrito, resultando em vitórias que já nasciam com poderes limitados. De 

acordo com Bruno (2001, p. 12), 

 

Quando o Estado Nacional se abre à participação popular, gradativamente, 

uma cisão entre, de um lado, os seus órgãos eleitos e, de outro, as 

administrações, secretarias e comissões técnicas, vai-se configurando, 

conferindo aos últimos uma autonomia cada vez maior diante dos primeiros, 

inserindo-se cada vez mais na órbita de interesses das empresas.  

 

Tal quadro ocorreu não por acaso, mas devido à intensificação das ações que 

constituem o poder exercido pelo Estado Amplo. Entender a ampliação deste poder 

significa compreender quais caminhos trouxeram à composição da estrutura de 

poder hoje constituída e quais são os parâmetros para as suas mudanças. Segundo 

Cleaver (1981, p. 56), “não há maior utilidade em se estudar as estruturas da 

dominação capitalista, a menos que sejam reconhecidas como estratégias que o 

capital deve lutar para impor”.  

Diante da organização das classes de capitalistas não podemos negligenciar 

a organização da classe trabalhadora em relação a resistência e negação do que lhe 

é imposto. Novamente recorremos ao modelo da mais-valia para abordar esta 

questão. Como afirmamos trata-se de uma relação social de conflito que não possui 

resultados definidos. 
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Uma vez separado dos meios de produção e não detendo as matérias-primas, 

cabe ao trabalhador vender apenas sua força de trabalho e, segundo a fórmula 

apresentada, esta força de trabalho não se limita a uma quantidade determinada. 

Além disso, ela só existe como elemento concreto no momento em que é utilizada, 

ou seja, quando é materializada em algum produto ou consubstanciada em um 

serviço. 

Para os capitalistas é assim que a força de trabalho, mercadoria comprada 

por eles, existe. Já para o trabalhador a expressão direta de sua força de trabalho, 

quando vendida aos capitalistas, é o tempo. É o seu tempo que é vendido aos 

capitalistas. Mas devemos perceber que um dado período de tempo de uma pessoa 

não pode ser vendido isoladamente e, portanto, leva consigo todas as suas 

capacidades físicas e mentais, ou seja, o trabalhador se vende por inteiro aos  

capitalistas por um determinado período. Situação esta que difere das encontradas 

em períodos anteriores da história da humanidade. Segundo Marx (2006b, p. 37): 

 

O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário livre, ao 

contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 

8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao 

proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios 

de subsistência, isto é, ao capitalista. O operário não pertence nem a um 

proprietário nem à terra, mas 8, 10, 12, 15 horas de sua vida diária 

pertencem a quem as compra. 

 

Apesar de, nestes termos, o trabalhador vender-se aos capitalistas, isto não 

ocorre sem que haja resistência. Desde o início da revolução industrial os 

trabalhadores, ao verem sua condição de produtores especializados e detentores do 

conhecimento sobre suas atividades produtivas, ameaçada pelas mudanças que se 

impunham sobre seu cotidiano, não pouparam esforços na tentativa de resistir a 

estas mudanças. Neste sentido, máquinas foram destruídas, donos de fábricas 

ameaçados, greves realizadas, pequenas associações foram fundadas e logo se 

transformaram em grandes sindicatos e o conflito se estabeleceu de forma intensa. 

Com as articulações do Estado Restrito os capitalistas elaboraram reações que, 

partindo da violência física explícita, chegaram ao campo da política e da 

legitimação jurídica. 
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Além disso, o próprio Estado Amplo encontrou mecanismos que tentam 

minimizar os ganhos obtidos pela classe trabalhadora e que para os capitalistas 

obviamente resultam em perdas. 

Assim, todas as vezes que os trabalhadores se organizam nas reivindicações 

para a redução da jornada de trabalho e/ou para o aumento salarial, seus anseios 

são atendidos apenas nas ocasiões em que não prejudicam a produtividade. Ou, 

então, são desencadeadas formas de aumentar a produtividade, precisamente para 

compensar aquelas reivindicações, levando as empresas a desenvolver novas 

formas de extração da mais-valia relativa. A ocorrência desta imprecisão por parte 

do capitalista significaria um aumento do custo da força de trabalho que, 

consequentemente, levaria ao igual aumento do custo final das mercadorias 

produzidas. 

Utilizamos o termo “imprecisão” porque a ocorrência destas ocasiões, onde 

há uma elevação do custo da força de trabalho e, portanto, do produto final, 

significaria um duro golpe em uma condição essencial do fortalecimento do capital, 

ou seja, a competitividade de uma determinada empresa frente às demais empresas 

de um determinado ramo já no âmbito da produção. 

Portanto, é através de reorganizações no processo produtivo, sob variações 

e/ou acentuação da divisão do trabalho; ou mesmo através do emprego de nova 

maquinaria com elevado desenvolvimento tecnológico, fruto destas relações sociais 

presentes no seio do processo produtivo e que formam a demanda para o estudo e 

produção destas novas máquinas, que as grandes empresas estabelecem um novo 

padrão de produtividade, atendendo às reivindicações dos trabalhadores sem afetar 

seus resultados e, desta forma, mantendo ou aprofundando a miséria dos 

trabalhadores através da progressiva desvalorização de sua força de trabalho. Neste 

sentido vemos que Marx, já no século dezenove, atacava o discurso em torno dos 

benefícios da alta produtividade demonstrando o que se escondia por traz das 

grandes cifras de dinheiro: 

 

Um aumento sensível do salário pressupõe um rápido crescimento do 

capital produtivo. O rápido crescimento do capital produtivo provoca 

crescimento igualmente rápido da riqueza, do luxo, das necessidades 

sociais e dos prazeres sociais. Embora, portanto, os prazeres do operário 

tenham subido, a satisfação social que estes lhe dão baixou em 

comparação com os prazeres multiplicados do capitalista, que são 
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inacessíveis ao operário, em comparação com o nível de desenvolvimento 

da sociedade em geral. As nossas necessidades e prazeres derivam da 

sociedade; eles são medidos, assim, pela sociedade, não os medimos pelos 

objetos da sua satisfação. Por serem de natureza social, são de natureza 

relativa (MARX, 2006b, p. 52). 

 

E o autor ainda conclui, 

 

Portanto, se a receita do operário aumenta com o rápido crescimento do 

capital, a verdade é que, ao mesmo tempo, aumenta o abismo social que 

afasta o operário do capitalista, aumenta ao mesmo tempo o poder do 

capital sobre o trabalho, a dependência do trabalho relativamente ao capital. 

Afirmar que o operário tem interesse no rápido crescimento do capital 

significa apenas afirmar que quanto mais depressa o operário aumentar a 

riqueza alheia, tanto mais gordas serão as migalhas que sobram para ele; 

quanto mais operários possam ser empregados e se reproduzir, tanto mais 

se multiplica a massa dos escravos dependentes do capital. [...] Quando o 

capital cresce rapidamente, o salário pode subir, mas o lucro do capital 

cresce incomparavelmente mais depressa. A situação material do operário 

melhorou, mas às custas da sua situação social.O abismo social que o 

separa do capitalista ampliou-se (MARX, 2006b, p. 58). 

 

O conteúdo destas afirmações de Marx pode ser verificado ainda hoje por 

meio de uma rápida visita a uma das infinitas comunidades periféricas das grandes 

cidades regidas pelo capital, onde as condições de habitação, mesmo passados 

mais de duzentos anos do início da revolução industrial, permanecem em padrões 

semelhantes ou mesmo piores aos encontrados neste período, com suas vielas, 

becos e ruas – na maioria das vezes com largura para passagem de apenas uma ou 

duas pessoas – por onde transitam homens, mulheres, crianças, animais de várias 

espécies e outras formas de vida dividindo espaço com pequenos cursos de água 

por onde se esvaem detritos humanos provenientes dos aglomerados de casas de 

fachadas contínuas, que comprimem as vias de acesso, e que são separadas por 

precárias paredes de alvenaria – ou madeira – formando lares de imperceptíveis 

metros quadrados; apesar de este contexto contrastar com a presença de alguns 

equipamentos tecnológicos voltados para o lazer e formação dentro destas mesmas 

casas. 
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Assim, aos curtos processos de reorganização do processo produtivo 

chamamos, sob a influência dos estudos de Bernardo (1991 e 1998), de ciclos 

curtos da mais-valia relativa. Nas palavras deste autor “a quotidiana assimilação das 

reivindicações e pressões [dos trabalhadores] ritma aquelas flutuações econômicas 

a que chamo ciclos curtos da mais-valia relativa” (BERNARDO, 1991, p. 350, grifo 

do autor). 

Contudo, o entendimento sobre os mecanismos de extração de mais-valia 

relativa não se encerram na ocorrência destes ciclos curtos. O capital não se 

reorganiza somente por meio destas simples ações. Na verdade, estes ciclos curtos 

da mais-valia relativa se constituem também como etapas de um processo ainda 

maior. 

Quando as lutas dos trabalhadores assumem um grau maior de radicalidade, 

que podem ser entendidas como lutas ativas e coletivas, ou seja, que encontram a 

participação intensa dos trabalhadores organizados de maneira coletiva em torno de 

suas reivindicações, aliada a uma duração maior dos efeitos de sua organização, 

com a ocupação de fábricas e o desenvolvimento de uma administração coletiva 

destas independentemente dos grupos capitalistas que as detém, por exemplo; após 

certo período, quando o capital retoma o controle sobre estas empresas, aproveita-

se dos modelos de organização elaborados pelos trabalhadores para ampliar sua 

produtividade. Ainda segundo Bernardo (1991, p. 351), 

 

É a própria degenerescência das lutas autônomas que fornece o quadro de 

reorganização capitalista da disciplina de empresa e da disciplina social 

genérica, incluindo, portanto, o novo quadro de formação da força de 

trabalho. O aparecimento, a difusão e o declínio de cada um destes quadros 

gerais de assimilação definem um ciclo longo da mais-valia relativa. 

 

É desta forma que o capital se apropria das reivindicações dos trabalhadores 

e faz com que seus anseios e suas experiências de organização autônoma se 

transformem em importantes ferramentas para perpetuar sua exploração. Aquilo que 

aparentemente é uma série de melhorias do ambiente de trabalho e uma 

transformação positiva das relações sociais presentes neste, na verdade são 

medidas para fazer com que os trabalhadores se satisfaçam com a exploração a 
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qual são submetidos, já que estas novas medidas são reflexos distorcidos de suas 

práticas em momentos de autonomia. 

Em outras palavras, é a própria dialética da luta de classes que alimenta as 

remodelações e reestruturações do capitalismo em busca da elevação da 

produtividade (CLEAVER, 1981, p. 99), seja em processos internos às unidades 

produtivas, seja, sobretudo, por meio de mecanismos de integração inerentes ao 

Estado Amplo, que inclusive englobam estes processos menores. 

Diferentemente do Estado Restrito, o Estado Amplo não se configura de 

acordo com a lógica das economias nacionais. Sua área de atuação é toda a 

economia mundial e seus centros de poder são constituídos pela ação integrada das 

grandes corporações transnacionais. É o Estado Amplo que atua diretamente na 

imposição da mais-valia, seus mecanismos são a própria estrutura desta imposição 

(BERNARDO, 1991, p. 162) e é assim que também administra os conflitos 

decorrentes desta com a classe trabalhadora. Neste sentido é o Estado Amplo que 

centraliza a relação de conflito entre trabalhadores e capitalistas, enquanto o Estado 

Restrito é dominado pelos capitalistas e serve para dar força e legitimidade a estes 

dentro do conflito que se estabelece no âmbito do Estado Amplo.  

Os mecanismos de poder de que se utiliza são diversos, sendo que a própria 

organização da produção capitalista proporciona uma espécie de réplica dos 

poderes que são historicamente exercidos pelo Estado Restrito. É o que podemos 

perceber na seguinte passagem, onde Bernardo (1998, p. 42) afirma que 

 

Ao escolherem um modelo de administração que determina o quadro de 

vida dos trabalhadores, os patrões estão exercendo, e com enorme latitude, 

um tipo de poder que constitui a réplica do poder legislativo do Estado 

Restrito. Ao superintenderem o sistema de organização do trabalho e ao 

imporem-no, através de um leque de medidas que vão desde a persuasão 

até à coação, os patrões estão exercendo uma réplica do poder executivo. 

Ao avaliarem o desempenho dos empregados, remunerando-os ou punindo-

os de acordo com critérios específicos, os patrões estão exercendo uma 

réplica do poder judiciário. 

 

Dentro de uma economia com características transnacionais o alcance desta 

configuração tem um poder praticamente irrestrito, variando de acordo com os 
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interesses das grandes empresas já que não se trata aqui de limitadas economias 

nacionais. 

Situado em diversos territórios e integrado às economias locais em cada um 

destes, um mesmo complexo empresarial é capaz de definir desde a configuração 

do desenvolvimento urbanístico local até a composição da força de trabalho em 

termos de qualificações, entre outras. Desse modo, há total influência sobre a 

existência das Condições Gerais de Produção. As variações de um território para 

outro se dão de acordo com os interesses das empresas e o lugar que estas vão 

destinar às economias sob seu controle dentro de um complexo produtivo. 

A exploração da mais-valia relativa não ocorre de maneira isolada dentro de 

uma unidade produtiva ou mesmo dentro de um pequeno setor. De acordo com a 

posição que uma determinada empresa ou setor produtivo ocupa dentro do Estado 

Amplo, as tecnologias empregadas no sentido da diminuição do tempo de trabalho 

necessário à produção de suas mercadorias deve necessariamente implicar na 

redução de tempos de trabalho em outras empresas e setores a eles ligados, seja 

por compartilhar os mesmos processos de trabalho e recursos tecnológicos, seja 

devido à produção de mercadorias que sevem de base para a produção de outras. 

Mas tudo devido ao processo de integração. Há, portanto, concorrência durante a 

própria produção (BERNARDO, 1991 e 1998), pois o processo mais barato é aquele 

que consegue se aproximar dos padrões estabelecidos com um tempo de produção 

menor. 

Dentro deste processo não há respeito às fronteiras territoriais e a existência 

destas só é considerada quando beneficia o desenvolvimento desta economia. O 

que ocorre aqui não é inter-relação entre economias nacionais, a economia 

transnacional ignora tais limitações (TRAGTENBERG, 2005, p. 15; BRUNO, 2002, 

p.18) e se propõe a conectar setores produtivos criando a sensação de 

pertencimento ao mercado e economia global, não a uma determinada 

nacionalidade ou coletividade pautadas em características comuns que não as 

voltadas para a produção e o consumo. Para Bruno (2001, p. 8), 

 

[...] a situação competitiva de um empreendimento não é mais definida 

pelas condições de produção e de mercado encontradas nos limites de 

fronteiras nacionais, mas resulta da capacidade da empresa de recorrer e 

explorar as vantagens específicas de diferentes regiões do mundo. 
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Tal dispersão ocorre devido à organização desta estrutura de poder. Aqui não 

encontramos um único ou principal centro de poder. O poder está ao mesmo tempo 

disperso e centralizado. Isto porque a distribuição geográfica das corporações para a 

exploração do trabalho em diversos territórios faz com que em cada um deles haja 

pequenos centros de decisões. Estes se mantêm ativamente conectados por altas 

tecnologias de comunicação e transporte fazendo com que se configure uma 

verdadeira rede que cobre todo o globo. Neste sentido, não há economias ou 

setores econômicos isolados que se mantém a parte da integração global, 

ocorrendo, no limite, uma temporária exclusão por falta de interesses em seus 

processos produtivos. Segundo Bernardo (1998, p.47) “[...] o único capital nacional 

que hoje se mantém alheio às transnacionais é aquele que elas mesmas rejeitam 

por representar ramos de produção retardatários ou estar vinculado a tecnologias 

obsoletas”. 

Administrando quantidades enormes de fluxos financeiros, superiores aos 

montantes administrados pelas economias nacionais, na busca de melhores 

condições de mercado, estas grandes empresas operam grandes transferências de 

investimentos em produção, migrando de territórios ou expandindo suas instalações 

de acordo com as condições que são alcançadas. Os subsídios oferecidos pelos 

Estados Restritos são muitas vezes estimulados pela própria participação das 

empresas em sua gestão, seja pela atuação em um complexo jogo de interesses 

que é operado às margens das legislações nacionais, seja pela influência exercida 

sobre ocupantes de cargos políticos ou mesmo pela própria participação dentro do 

jogo político direto nas instâncias legislativa, executiva e judiciária.  

Estas articulações são essenciais para que haja o processo de integração 

econômica. Mas, como não há, dentro deste complexo, a preocupação com o 

desenvolvimento nacional, observamos que a integração ocorre no âmbito dos 

setores produtivos. Assim, podemos verificar a existência de diferentes áreas de 

produção dentro de um mesmo país ou região. Isto significa que não há uma 

exploração da mais-valia relativa ou absoluta de maneira homogênea dentro das 

economias nacionais. Em um mesmo país observamos a existência de setores 

produtivos de alta tecnologia – e que, portanto, se beneficiam da exploração cada 

vez mais acentuada da mais-valia relativa – coexistindo com setores mais arcaicos, 

com processos de trabalho menos dinâmicos e que demandam de mão de obra 
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menos qualificada – que, por sua vez, se beneficia da exploração da mais-valia 

absoluta. 

 

 

1.3 A articulação da estrutura de poder: a classe capitalista dos gestores 

 

As conexões entre Estado Amplo e Estado Restrito, além da administração 

deste, ocorre por meio da atuação da classe capitalista dos gestores. Desde a 

ascensão do modo de produção capitalista a sociedade passou a ser dividida em 

três classes. Novamente nos baseamos em importantes autores que abordam este 

tema, mais especificamente João Bernardo, Mauricio Tragtenberg e Lúcia Bruno e 

encontramos diferenças em relação à concepção de Marx sobre as classes sociais, 

entendendo assim a separação da classe capitalista em duas em detrimento da 

concepção de sua existência individual. Segundo Bernardo (1991, p. 202) “as 

classes sociais não são possíveis de definições substantivas, mas apenas 

relacionais”. 

A classe que produz valor continua a mesma, a classe trabalhadora. Mas 

aqueles que se apropriam do valor produzido sem necessariamente produzi-lo, os 

capitalistas, constituem duas classes e elas se diferenciam na relação sob a qual se 

estabelece a propriedade privada, entre outras relações. Ainda com a contribuição 

de Bernardo (1991, p. 203), 

 

A classe burguesa e a classe dos gestores distinguem-se: a) pelas funções 

que desempenham no modo de produção e, por conseguinte; b) pelas 

superestruturas jurídicas e ideológicas que lhes correspondem; c) pelas 

suas diferentes origens históricas; d) pelos seus diferentes 

desenvolvimentos históricos. 

 

E mais especificamente, em relação à propriedade privada, o mesmo autor 

afirma que, 

 

Se entendermos a propriedade capitalista como um título que dá direito a 

participar na distribuição da mais-valia, então a propriedade burguesa é de 

caráter individual, vitalício e transmissível. Os gestores, pelo contrário, 

participam coletivamente na apropriação, na medida em que exercem 
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funções em corpos dirigentes da burocracia política e econômica, pública ou 

privada. São estes corpos dirigentes que se apropriam da mais-valia, e 

repartem-na entre os seus membros não porque estes tenham qualquer 

direito próprio, mas apenas pelos cargos que ocupam. 

Os postos preenchidos pelos gestores não possibilitam só o exercício do 

controle. No capitalismo, todo o controle acarreta uma apropriação de fato. 

Na medida em que decidem os investimentos a realizar com o capital da 

empresa e determinam o modo de aplicação dos lucros, os administradores 

da empresa detêm completamente esse capital, e não existe outro critério 

de apropriação válido em termos econômicos (BERNARDO, 1998, p. 52). 

 

Deste modo, acerca das funções que desempenham no modo de produção 

capitalista, Tragtenberg (2005, p. 11) afirma que “verificamos, a partir disso, que não 

se lida, aqui, com a propriedade em seu sentido clássico, porém a lei não responde 

a isso. É que as relações jurídicas não correspondem ao desenvolvimento 

socioeconômico [...]”. 

Tanto na análise de Bernardo quanto na de Tragtenberg, a ação da classe 

dos gestores ainda não é reconhecida juridicamente porque carece de uma 

legislação específica. Contudo, isso não altera o seu quadro de desenvolvimento. 

Seguindo a indicação de Bernardo acima exposta, podemos perceber nitidamente 

sua existência a partir das relações que as classes sociais estabelecem entre si. 

Observar sua intensa participação na gestão do Estado Restrito e no 

desenvolvimento do Estado Amplo significa compreender como ocorre a articulação 

entre ambos e, portanto, como, e por quem, é operada a estrutura de poder. 

Esta atuação não se limita à estrita gestão de operações financeiras. Atinge 

também a organização de diversos setores da produção, incidindo, sobretudo, na 

organização e gestão das Condições Gerais de Produção. É neste complexo que 

percebemos com certa nitidez a existência da classe capitalista dos gestores.  

Diversas vezes neste capítulo ressaltamos a fundamental importância da 

integração econômica para a formação, administração e expansão da estrutura de 

poder capitalista. Também destacamos que esta estrutura depende da existência 

das CGP’s para que sua integração se perpetue. Dentro deste complexo os gestores 

são os responsáveis, em grande medida, pelo funcionamento destas CGP’s, tanto 

dentro dos quadros do Estado Amplo como do Estado Restrito. 
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Como vimos, as CGP’s constituem um amplo quadro de organizações, 

processos e infraestruturas de materiais e serviços que se encontram presentes na 

sociedade. Independentemente de sua origem, servem à articulação econômica 

visando seu desenvolvimento. Assim, podemos observar o papel que cumprem as 

malhas ferroviárias, rodoviárias e portuárias no escoamento e distribuição da 

produção, diminuindo os custos de transporte para as empresas, por exemplo. 

Segundo Bruno (1986b, p.131) sua organização permite conceber o capitalismo 

como "uma totalidade estruturada onde as empresas estão estreitamente 

relacionadas entre si e integradas nas condições gerais de produção". 

É também no contexto de organização e desenvolvimento das CGP's que 

percebemos com maior nitidez a existência e as funções exercidas pela classe dos 

gestores. Conforme acentua-se a integração tecnológica entre as empresas 

aumenta o campo de ação dos gestores em detrimento da burguesia, isto por que 

está integração extrapola os limites de funcionamento de cada Unidade 

Particularizada de Produção - UPP. Segundo Bernardo (1979, p. 58-59) 

 

[...] os gestores lutam por se apoderar da propriedade do capital ou, pelo 

menos, obter posições decisivas de controle; quando conseguem detê-lo 

directamente tornam-se proprietários colectivos, consoante a colectivização 

material que o desenvolvimento tecnológico impõe às empresas. 

 

Diferentemente dos períodos iniciais de desenvolvimento do capitalismo, 

quando os elementos da classe social dos gestores estavam presentes em 

departamentos técnicos e administrativos dentro das empresas e tinham o exercício 

de suas ações ainda restrito em uma economia pouco integrada, segundo Bernardo 

(1979, p. 67) esta classe social expandiu-se até as instituições governamentais e 

passou a ocupar postos importantes dentro da estrutura do Estado Restrito. Este 

processo fortaleceu seu desenvolvimento e contribuiu para que ampliasse seu 

controle, sobrepondo-se à burguesia. 

A gestão da educação também pertence a esse quadro. Sendo uma das 

CGP's sua oferta e administração está sob o controle da classe dos gestores. A 

atuação desta classe social nesta área específica também não se limita a operações 

financeiras que determinam áreas prioritárias ou secundárias para a aplicação de 

recursos e investimentos. A preocupação com a integração econômica e tecnológica 
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esta presente nas características de funcionamento das instituições responsáveis 

pela oferta educacional e também pelo sentido conferido aos conteúdos das 

relações presentes nestas instituições.  

Em passagens anteriores deste texto abordamos o processo de formação de 

novas gerações da classe trabalhadora como um processo regido pela relação de 

mais-valia. Neste processo cabe à escola formar estas novas gerações de acordo 

com as relações sociais e tecnologias presentes em sua época. Educar significa, 

então, preparar para viver na sociedade regida pela mais-valia, dentro ou fora do 

mercado de trabalho. 

Assim, mais do que os conhecimentos, são as formas como estes 

conhecimentos são trabalhados dentro das escolas, as práticas que os cercam, lhes 

conferem sentido e os ligam à realidade destas novas gerações que contribuem para 

o fortalecimento das dinâmicas sociais sob o capitalismo e para o também 

fortalecimento da estrutura de poder existente. 

As práticas as que nos referimos são as próprias formas de ensinar sob o 

capitalismo. Acreditamos que elas estão no centro do papel desempenhado pelas 

instituições escolares enquanto pertencentes às Condições Gerais de Produção. As 

diretrizes que estão relacionadas às práticas educacionais adotadas nestas 

instituições têm o propósito fortalecer o papel a ser desempenhado pela educação 

dentro da estrutura de poder. Desta forma, aqueles que formulam estas diretrizes  

exercem o controle sobre os modos de ensinar a medida que associam a educação 

às necessidades de desenvolvimento do capitalismo, direta ou indiretamente. Isto 

ocorre sobretudo quando outros gestores que atuam na administração da educação 

facilitam a entrada de teorias pedagógicas associadas a estas diretrizes nos 

sistemas de ensino por meio de diversos recursos, tais como sua utilização em 

bibliografias de concursos públicos, composição de documentos institucionais, 

premiação de práticas ligadas a determinadas concepções, etc. 

Nos próximos capítulos pretendemos abordar algumas destas associações 

entre elaborações teóricas e diretrizes educacionais a fim reconhecer nelas os 

conteúdos que estão vinculados às atuais demandas de desenvolvimento do 

capitalismo. De maneira mais precisa, optamos por abordar o que conhecemos 

como pedagogia das competências e pedagogias do aprender a aprender 

(DUARTE, 2003 e 2006). 
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No entanto, antes pretendemos explorar o atual contexto de desenvolvimento 

do capitalismo, o que faremos já no próximo capítulo. 
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Capítulo 2 

Formulações do Estado Amplo: o conteúdo das transformações nas relações de 

trabalho durante o século XX - taylorismo, fordismo e acumulação flexível do capital. 

 

 

 

 

 

No primeiro capítulo realizamos uma abordagem sobre a configuração da 

atual estrutura de poder. Nele percebemos que a relação de mais-valia ocupa 

posição central nas dinâmicas que envolvem a exploração do trabalho sob o 

capitalismo. Esta exploração ocorre por meio de ciclos curtos e longos que 

transformam seu ritmo e os métodos utilizados, alimentando-se das próprias 

contestações dos trabalhadores para se fortalecer (BERNARDO, 1991 e 1998).  

Todos estes processos ocorrem em uma economia mundial que hoje dispõe de uma 

vasta rede integração tecnológica comandada por uma classe social que se 

desenvolveu operando e desenvolvendo esta integração. As mudanças nos modelos 

de gestão e exploração da força de trabalho desde o início do século XX foram 

conduzidas por esta classe social. 

Em um processo que remonta à década de 1970 e atinge nossos dias, 

assistimos ao fortalecimento de modelos de gestão da força de trabalho que 

carregam a aparência de um rompimento com os padrões do tão conhecido 

taylorismo-fordismo. Isto ocorre sobretudo em função da recente valorização de 

atividades que se apoiam no desenvolvimento intelectual dos trabalhadores 

envolvidos em ambientes de produção com uso intensivo de tecnologia. No entanto, 

devido aos processo de integração, não são apenas estes ambientes que passam 

por transformações na gestão da força de trabalho e sua influência chega aos 

setores menos tecnológicos na forma de imposição de padrões comportamentais 

voltados à intensificação da produção. Ao analisar o papel que cumprem as 

instituições oficiais de ensino na preparação das novas gerações de trabalhadores 

aos atuais ambientes de trabalho, Bruno (2011, p. 554) afirma que 

 

o conhecimento a ser transmitido às novas gerações de trabalhadores em 

qualquer nível do ensino deve ser inteiramente instrumentalizado; é 
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fundamental que o aluno saiba transformar o saber escolar em técnicas de 

trabalho e em comportamento adaptativo aos novos códigos disciplinares 

(ser proativo, saber resolver problemas no ambiente de trabalho e na 

comunidade, ser capaz de trabalhar sob pressão, assimilar as regras da 

competição imposta à classe trabalhadora). 

 

A mesma autora também afirma que o atual contexto é parte de um processo 

que remonta aos períodos iniciais de expansão do capitalismo, fazendo com que, 

em diferentes contextos, trabalhadores se adaptassem às exigência produtivas das 

empresas. Nas palavras de Bruno (1996b, p. 92) 

 

[...] desde que o capitalismo começou a se desenvolver em vastas regiões 

do mundo, a capacidade de trabalho do proletariado foi se caracterizando 

pela seguinte sucessão de etapas: inicialmente a qualificação dizia respeito 

à capacidade de realizar operações que requeriam grande esforço físico e 

habilidades manuais sempre mais aprimoradas. Depois, progressivamente, 

enquanto era obtido esse crescente adestramento muscular e manual, 

foram sendo desenvolvidos os componentes intelectuais da qualificação dos 

trabalhadores. O período que estamos vivendo se caracteriza exatamente 

pela predominância dos componentes intelectuais da capacidade de 

trabalho, especialmente daquela em processo de formação. Trata-se, pelos 

menos nos setores mais dinâmicos do capitalismo, de explorar não mais as 

mãos dos trabalhadores, mas seu cérebro. (Bruno, 1996b, p. 92) 

 

A viabilidade da exploração neste último período é devedora dos processos 

anteriores, que comportam, inclusive - e como vimos no capítulo anterior - a 

assimilação das formas de resistência apresentadas pelos trabalhadores. Segundo 

Bernardo (1998, p. 9), "para que os administradores de empresa manipulem com 

maior sofisticação o tempo de trabalho, é necessário que os trabalhadores tenham 

previamente sido habituados a viver despossuídos do controle do exercício da sua 

atividade". Assim, nas próximas páginas pretendemos analisar quais são as 

características deste processo que confirmam as perspectivas que apresentamos no 

início deste segundo capítulo. 

 

Harry Braverman, em seu conhecido estudo sobre a degradação do trabalho 

ao longo do século XX, tece a seguinte passagem: 
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[...] nos seres humanos, diferentemente dos animais, não é inviolável a 

unidade entre a força motivadora do trabalho e o trabalho em si mesmo. A 

unidade de concepção e execução pode ser dissolvida. A concepção pode 

ainda continuar a governar a execução, mas a idéia concebida por uma 

pessoa pode ser executada por outra. A força diretora do trabalho continua 

sendo a consciência humana, mas a unidade entre as duas pode ser 

rompida no indivíduo e restaurada no grupo, na oficina, na comunidade ou 

na sociedade como um todo (1981, p. 53-54, grifos do autor). 

 

Escolhemos tal passagem, pois o conteúdo que aí é exposto parecia ser 

muito bem compreendido por Frederick Winslow Taylor quando este deu início a 

uma série de estudos que acarretariam em profundas transformações no processo 

de trabalho no sentido da elevação da produtividade com consequente 

desvalorização da força de trabalho e dissociação do conhecimento do trabalhador 

sobre o processo produtivo (BRAVERMAN, 1981, p. 103). 

Taylor não ficou amplamente conhecido por ter sido o primeiro a desenvolver 

estudos sobre o processo de trabalho. Na verdade não o foi. Como demonstra 

Braverman (1981, p. 85) estes remontam a meados do século XVII e já eram 

praticados por alguns ministros da corte de Luis XIV.  Além disso, de forma menos 

sistematizada que a elaborada por Taylor, o estudo do processo de trabalho há 

muito encontrava-se presente nas oficinas, pois é inerente ao próprio 

desenvolvimento prático do trabalho e, por isso, necessário ao artesão. 

O pioneirismo de Taylor se estabelece no sentido dado por ele a estes 

estudos. Ainda segundo Braverman (1981, p. 85-86), “não é a ‘melhor maneira’ de 

trabalhar ‘em geral’ o que Taylor buscava [...], mas uma resposta ao problema 

específico de como controlar o trabalho alienado – isto é, a força de trabalho 

comprada e vendida”. O que, portanto, significa que os interesses de Taylor se 

colocavam de um lado específico, o do capital, pois seus estudos tinham como 

objetivo a elevação da produtividade e não o desenvolvimento dos trabalhadores 

dentro do ambiente de produção. 

Numa tentativa de relembrar os benefícios gerados pelos estudos de Taylor e, 

consequentemente, reforçar o discurso da produtividade como fórmula para a 

superação da contradição entre capital e trabalho, um dos defensores da ideia de 

que o atual estágio do capitalismo é uma nova fase econômica da sociedade releva 

sua importância para o mundo.  
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[...] dois anos antes da morte de Marx já havia começado a revolução da 

produtividade. Em 1881, um americano, Frederick Winslow Taylor (1856 – 

1915), pela primeira vez aplicou o conhecimento ao estudo do trabalho, a 

sua análise e a sua engenharia. [...] o que levou Taylor a iniciar o estudo do 

trabalho foi seu choque diante do ódio mútuo e crescente entre capitalistas 

e trabalhadores, que acabaria por dominar o final do século dezenove. Em 

outras palavras, Taylor viu o mesmo que Marx, Disraeli, Bismarck e Henry 

James. Mas ele também viu algo que eles deixaram de ver: o conflito era 

desnecessário. E tratou de tornar os trabalhadores produtivos para que 

pudessem receber salários descentes. 

A motivação de Taylor não era a eficiência, nem a geração de lucros para 

os proprietários. Até sua morte, ele afirmava que o maior beneficiário dos 

frutos da produtividade deveria ser o trabalhador, e não o patrão. 

Em 1930, a gerência científica de Taylor – a despeito da resistência dos 

sindicatos e intelectuais – tinha se estendido a todo o mundo desenvolvido. 

Em conseqüência disso, o ‘proletariado’ de Marx tornou-se um ‘burguês’. 

Foi o operário da indústria manufatureira, o ‘proletariado’, e não o 

‘capitalista’, quem se transformou no verdadeiro beneficiário do capitalismo 

e da revolução industrial. Darwin, Marx, Freud formam a trindade 

freqüentemente citada como os ‘criadores do mundo moderno’. Se 

houvesse alguma justiça no mundo, Marx deveria ser substituído por Taylor 

(DRUCKER, 1999, p. 18-23, grifos nossos). 

 

Este conjunto de citações encontradas no livro Sociedade Pós-capitalista, de 

Peter F. Drucker, demonstra uma clara tentativa deste autor de defender Taylor e os 

efeitos de seus estudos sobre o processo de trabalho além de colocá-lo como uma 

espécie de salvador da economia – e da sociedade – no momento em que afirma 

que este proporcionou um tipo de solução para a contradição entre capital e trabalho 

por meio do aumento da produtividade. Na verdade, este aumento da produtividade 

é a maior obra de Taylor e também um dos mais nocivos golpes direcionados à 

classe trabalhadora, pois ao invés de superar a contradição fundamental do modo 

de produção capitalista, ele agravou-a na medida em que criou um poderoso 

mecanismo de extração de mais-valia relativa. 

Foi com Taylor que a divisão do trabalho encontrou um grande 

desenvolvimento e é justamente com denominação ligada ao seu próprio nome que 

se perpetuam suas técnicas de trabalho até os dias atuais. 
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A tarefa em que o ‘taylorismo’ concentrou imediatamente seus esforços – e 

à qual a imagem pública da ‘administração científica’ era identificada – era 

como conseguir que os operários trabalhassem mais. Esse objetivo foi 

perseguido por meio de três métodos principais: (1) isolando cada operário 

de seu grupo de trabalho e transferindo o controle do processo de trabalho 

do operário ou do grupo a agentes da administração, que diziam ao operário 

exatamente o que fazer e quanto produzir, à luz de (2) uma divisão 

sistemática de cada processo em unidades componentes cronometradas 

(‘estudo do tempo e do movimento’), e (3) de vários sistemas de pagamento 

dos salários, o que incentivaria o operário a produzir mais (HOBSBAWM, 

2011, p. 79). 

 

Mas, se suas atenções estavam voltadas para atingir melhores resultados 

com a elevação da produtividade, vemos em sua obra o fundamento principal para 

alcançar este objetivo. Os Princípios de Administração Científica, de Taylor, 

resumem uma tentativa bem sucedida de retirar do trabalhador o controle sobre seu 

trabalho. Taylor considerava nocivo à produtividade que o trabalhador participasse 

de diferentes etapas do processo produtivo, desde a concepção até sua execução, 

passando pelo planejamento e gestão de sua própria força.  

Era esse o grande erro dos sistemas de administração anteriores ao seu. O 

desconhecimento do capitalista em relação ao processo produtivo tornava-o “refém” 

dos trabalhadores, na medida em que estes determinavam o ritmo da produção 

através da aplicação de seu conhecimento ao trabalho. Importava a Taylor que o 

trabalhador apenas executasse seus movimentos de acordo com o que lhe 

mandavam.  

Ao ocupar um cargo de chefia, após uma curta passagem por funções que 

desempenhava em posição semelhante as dos trabalhadores de chão de fábrica, 

Taylor deparou-se com este problema, “ele não podia explorar os operários à sua 

vontade porque eles é que conheciam melhor os melhores métodos de trabalho” 

(WEIL, 1979, p. 117). Rapidamente Taylor pôs fim a este empecilho e com o 

patrocínio do dono de fábrica em que trabalhava deu início aos estudos que logo 

modificariam estruturalmente o processo produtivo. Com o advento da gerência 

taylorista, a um novo grupo de pessoas coube a organização do trabalho. Este grupo 

de pessoas não desempenhava atividades sobre um produto material específico, 

mas sim sobre a força de trabalho. É a gestão desta, sua prerrogativa fundamental. 



47 

 

Sob o sistema antigo de administração, o bom êxito depende quase 

inteiramente de obter a iniciativa do operário e raramente esta iniciativa é 

alcançada. Na administração científica, a iniciativa do trabalhador (que é 

seu esforço, sua boa vontade, seu engenho) obtém-se com absoluta 

uniformidade e em grau muito maior do que é possível sob o antigo sistema; 

e em acréscimo a esta vantagem referente ao homem, os gerentes 

assumem novos encargos e responsabilidades, jamais imaginados no 

passado. À gerência é atribuída, por exemplo, a função de reunir todos os 

conhecimentos tradicionais que no passado possuíram os trabalhadores e 

então classifica-los, tabula-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, 

grandemente úteis ao operário para a execução de seu trabalho diário 

(TAYLOR, 1966, p. 52). 

 

Se por um lado a contratação deste grupo parece apenas um gasto adicional 

para executar estudos sob o patrocínio do capitalista, por outro Taylor (1966, p. 54-

55) nos esclarece melhor suas funções: 

 

O homem, cuja especialidade sob a administração científica é planejar, 

verifica inevitavelmente que o trabalho pode ser feito melhor e mais 

economicamente mediante divisão do trabalho, em que cada operação 

mecânica, por exemplo, deve ser precedida de vários estudos preparatórios, 

realizados por outros homens. [E com isso temos que] o trabalho de cada 

operário é completamente planejado pela direção, pelo menos, com um dia 

de antecedência e cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções 

escritas completas que minudenciam a tarefa de que é encarregado e 

também os meios usados para realizá-la. 

 

Desta forma realiza-se o controle sobre o trabalhador, este agora parece “um 

objeto inerte que cada um pode a qualquer momento trocar de lugar” (WEIL, 1979, 

p. 132). 

Numa de suas mais conhecidas experiências Taylor demonstrou como 

aumentar a produtividade de um trabalhador encarregado de transportar barras de 

ferro de um depósito para um vagão. A fim de concretizar suas intenções Taylor 

utilizou os mecanismos que ele estabelece em sua obra. Após realizar a seleção do 

trabalhador de acordo com os interesses para a tarefa a ser executada, a partir dos 

dados obtidos neste processo de seleção, efetuou um “lance” para persuadir este 

trabalhador, pois ao saber de sua difícil realidade social, ofertou maior remuneração 
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para que este a aplicasse na construção de sua casa, tarefa que realizava sozinho. 

Esta compra de caráter foi imprescindível para os objetivos de Taylor, pois até 

aquele momento os trabalhadores mantinham-se uniformes com relação ao ritmo de 

produção. Sabiam que o preço pago por cada peça produzida diminuiria de acordo 

com o aumento do ritmo de produção e por isso mantinham um padrão de 

produtividade que acreditavam não degradar suas condições de subsistência. 

Apesar de ter uma visão objetiva sobre a força de trabalho, ou seja, 

considerá-la em si como mais um elemento do processo produtivo, Taylor se utilizou 

de argumentos subjetivos para persuadir o trabalhador a fazer o que ele ordenasse 

durante o dia de trabalho
1
. À “criteriosa” seleção da força de trabalho seguiu-se a 

aplicação dos movimentos previamente estudados por Taylor, que no momento da 

execução do trabalho era representado por um capataz que dizia ao trabalhador o 

que fazer, como fazer e em quanto tempo fazer, sem esquecer de dizer em quais 

momentos ele deveria descansar. 

Ao fazê-lo vender-se por um preço maior do que o pago aos demais, Taylor 

fez com que este trabalhador aumentasse sua produtividade em quase 400% 

enquanto que sua remuneração sofreu um aumento de quase 60% sobre a 

quantidade de dinheiro paga anteriormente. 

Como resultado desta “negociação”, temos sua conclusão acerca da 

existência do homem tipo boi, “de muita força muscular e pouco cérebro, trabalhador 

infatigável, que de boa vontade seguia todas as indicações e no final da jornada de 

trabalho ainda tinha disposição para construir uma pequena casa para habitar com 

sua família” (GIGANTE, 2003, p. 69). Nas palavras do próprio Taylor (1966, p. 74), 

“um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes [as 

barras de ferro] como ocupação regular é ser tão estúpido e fleumático que mais se 

assemelhe em sua constituição mental a um boi”. 

O exemplo acima é conhecido por qualquer pessoa que já tenha realizado 

uma leitura crítica da obra de Taylor, mas a aplicação dos mesmos métodos atinge 

as mais variadas atividades produtivas dentro e fora das fábricas, conforme 

exemplifica o próprio autor em resposta às críticas sobre as consequências de seus 

métodos na atividade dos trabalhadores, sobretudo quando estes lhes causam um 

                                                             
1
 Apesar de conhecermos apenas a versão de Taylor sobre o caso, o fato é que é possível interpretar 

desta exata maneira mesmo com esta única referência, que pode ser encontrada em seu livro, 
estudado neste trabalho. 
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tipo de automatismo (TAYLOR, 1966, p. 135); e também conforme a análise de 

Simone Weil (1979), por exemplo, que demonstra a aplicação dos métodos 

tayloristas em diversas atividades e as consequências desta para a vida dos 

trabalhadores dentro e fora do ambiente fabril. 

Ao conjunto de operações realizadas por Taylor deu-se o nome de 

racionalização do trabalho, pois 

 

A palavra racionalização tem mais prestigio junto ao público porque parece 

indicar que a atual organização do trabalho é a que satisfaz a todas as 

exigências da razão, devendo uma organização racional do trabalho 

corresponder necessariamente ao interesse do operário, do patrão e do 

consumidor (WEIL, 1979, p. 115-116). 

 

No entanto, para qualquer trabalhador é clara a ideia de que não há 

racionalização nestes termos. Ainda segundo Simone Weil (1979, p. 119), “os 

contramestres egípcios tinham chicotes para levar os operários a produzirem; Taylor 

substituiu o chicote pelos escritórios e pelos laboratórios, com a cobertura da 

ciência”. 

Apesar da tentativa de alguns autores de demonstrar que Taylor tinha como 

centro de suas preocupações “os problemas ligados à vida e ao conforto dos que 

trabalham” (GERENCER, 1966, p. 11), o que se percebe é justamente o contrário. A 

separação entre planejamento e execução do trabalho, além de seu consequente 

fracionamento, contribuiu apenas para a deterioração das relações de trabalho sob o 

ponto de vista daqueles que trabalham, ao contrário do que estes autores afirmam. 

Portanto, mesmo que “nos últimos tempos de sua vida, quando era rico e célebre, 

[Taylor] considerava a si mesmo como um trabalhador” e ainda “sentia-se feliz 

quando estava com as roupas cheias de graxa, entre os seus operários” 

(GERENCER, 1966, p. 17), este jamais poderá ser comparado aos homens que ele 

submetia através do controle exercido sobre seu trabalho, o máximo que este 

poderia chegar próximo às condições dos trabalhadores seria nas suas dissimuladas 

intenções, ou seja, de melhorar as condições de trabalho. Ele próprio admitia sua 

origem social e o seu comprometimento com sua classe. Ao falar de si em um trecho 

de sua obra, afirma que “se o autor tivesse sido trabalhador e vivesse com os 
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trabalhadores, a pressão social, que sobre ele exerceriam, tornar-lhe-ia impossível 

resistir à oposição deles” (TAYLOR, 1966, p. 66). 

Apesar de fazer esta breve consideração, seus críticos não se isentam de 

fazer comentários mais ácidos e realistas sobre esta sensível distinção social e 

ideológica observada por Taylor. Simone Weil (1979, p. 116-117) é incisiva ao 

afirmar que 

 

Uma singular fantasia o levou então a entrar numa fábrica onde fez uma 

aprendizagem de operário mecânico. Mas, no contacto quotidiano com a 

classe operária, não conseguiu de jeito nenhum assimilar o espírito 

operário. Pelo contrário, parece que se conscientizou, com mais 

penetração, da oposição de classe que existia entre seus companheiros de 

trabalho e ele próprio, jovem burguês, que não trabalhava para viver, que 

não vivia de seu salário, e que, com conhecimentos na direção, recebia 

consequentemente outro tratamento. 

 

Sua maior contribuição, obviamente ao capital, foi a prática do controle sobre 

o trabalho alheio.  

Na contemporaneidade discute-se muito a falência do taylorismo e a 

passagem para um novo tipo de gestão da economia, ou, ao menos, diferentes tipos 

de relações de trabalho sob o capitalismo. Neste sentido Bernardo (1998, p. 9) alerta 

que 

 

O taylorismo implica que o trabalhador seja despossuído do controle sobre 

os seus ritmos, o qual passa inteiramente para o engenheiro de produção, e 

em seguida, para o capataz. [...] Nesta perspectiva, o toyotismo hoje em 

voga é um desenvolvimento – não uma negação – do taylorismo. Os 

círculos de controle da qualidade, o just in time, a qualidade total, etc. só 

podem começar a ser aplicados se, se dispuser de uma força de trabalho 

que já, desde há várias gerações, esteja sujeita ao taylorismo. Para que os 

administradores de empresa manipulem com maior sofisticação o tempo de 

trabalho, é necessário que os trabalhadores tenham previamente sido 

habituados a viver despossuídos do controle do exercício da sua atividade. 

 

Antes de analisarmos as bases da reestruturação produtiva e “essa tal 

acumulação flexível do capital” (GIGANTE, 2003, p. 110) é necessário percorrermos 

a etapa que se segue ao desenvolvimento e inicial aplicação dos estudos de Taylor 
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e analisar as consequências de sua aplicação após a contribuição de outro modelo 

de processo produtivo, o fordismo. 

Tal como Taylor, a opção de Henry Ford pelos trabalhos mecânicos se deu 

mais por um capricho do que pela necessidade, visto que não vinha de uma família 

com dificuldades materiais para a sua sobrevivência. Segundo o próprio Ford (1967, 

p. 26-27), fez-se uma lenda de que seus pais eram muito pobres e seus primeiros 

anos foram muito difíceis, “certamente que não éramos ricos, mas também não 

éramos pobres”. Além disso, ele afirma que não tinha apreço pela agricultura, 

atividade de trabalho predominante na época. 

 

Desde o começo nunca senti eu atração para a vida agrícola; a mecânica 

arrastava-me irresistivelmente. Meu pai não simpatizava com essa 

inclinação; preferia que eu fosse agricultor. Quando aos dezessete anos 

deixei a escola e entrei como aprendiz nas oficinas de Drydock, quase me 

deu por perdido (FORD, 1967, p. 27). 

 

Este histórico semelhante ao de Taylor o auxiliou na escolha de sua atividade 

e no desenvolvimento de suas ideias para explorar o trabalho alheio. Anos mais 

tarde, quando já havia passado por postos de chefia e já ensaiava a produção de 

seus carros em uma fábrica de Detroit, mas ainda fora da posição de dono da 

fábrica, Ford demonstrou que conhecia bem o problema da classe trabalhadora sob 

o modo de produção capitalista e depois de ver frustrados seus planos de 

aperfeiçoamento do seu trabalho, segundo o próprio, “em 1902, resignei o meu lugar 

e resolvi nunca mais me submeter às ordens de ninguém” (FORD, 1967, p. 35). 

Contudo, Ford aproveitou-se deste conhecimento para favorecimento próprio e ao 

submeter seus funcionários às suas ordens, dentro e fora da fábrica, tentou justificar 

suas ações demonstrando acreditar no seguinte preceito acerca da “ilusão da 

igualdade”: “Os homens de valor é que dirigem a massa e permitem que os menos 

capazes vivam com menos esforços” (FORD, 1967, p. 17-18). 

Também nos é possível conhecer outros de seus pensamentos referentes ao 

seu entendimento sobre a constituição da vida de seus funcionários e o que ele, 

enquanto capitalista, esperava deles. Neste sentido, afirma Ford 

 

Não creio que seja possível a um bom trabalhador interromper o seu 

trabalho. É preciso pensar nele de dia, e de noite fazê-lo girar nos seus 



52 

 

sonhos. Certamente que é mais cômodo só trabalhar durante as horas da 

oficina, tomar a tarefa pela manhã, largá-la à tarde e só pensar de novo nela 

no dia seguinte. Isso poderá fazer de nós um bom subalterno, mas nunca 

um diretor ou homem de indústria. O operário que desempenha um trabalho 

manual tem necessidade de limitar as suas horas de tarefa, porque do 

contrário se gastará. Se ele pretende viver sempre do trabalho manual, 

pode, ao ouvir o apito da oficina, não pensar mais no trabalho que executa; 

mas se tenciona, progredir e conseguir alguma coisa, o apito será um sinal 

para que comece a repassar no espírito o trabalho fetio(sic) a fim de 

descobrir meios de aperfeiçoá-lo. 

Não ouso decidir se um homem que trabalha sempre, que nunca se afasta 

do serviço, que absolutamente está decidido a progredir e realmente 

progride, seja mais feliz do que outro que funciona de cérebro e mãos só 

nas horas do expediente [...] o homem que paralisa seu trabalho mental ao 

terminar o expediente, limita a sua força motriz (1967, p. 41-42, grifo nosso). 

 

Logo vemos que Ford acreditava que ao sair da fábrica, os cérebros dos 

trabalhadores manuais paravam de funcionar e que suas vidas só existiam enquanto 

estivessem produzindo, seja no interior da fábrica ou de suas casas. Foi com base 

nestas ideias que ele realizou seu trabalho e a partir delas estabeleceu seu 

relacionamento com a classe trabalhadora de quem comprava a força de trabalho 

necessária à larga produção de seus carros.  

Em substância, o regime adotado por Henry Ford em suas fábricas pouco 

diferia dos “princípios e mecanismos de racionalização do trabalho” elaborados por 

Taylor. Segundo David Harvey (1994, p. 121), 

 

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 

fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de 

que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema 

de reprodução da força de trabalho, uma política de controle e gerência do 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo 

de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. 

 

Neste sentido, um grande aprimoramento realizado por Ford sobre as 

técnicas de trabalho então vigentes foi a adoção de esteira de produção. Ao invés do 

trabalhador mover-se em direção ao seu trabalho ou movê-lo para outros setores da 

produção ao final de sua atividade, é o produto que vem até ele. Este adquire ritmo 
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próprio e chega até o trabalhador a fim de ordenar-lhe e execução de um 

determinado trabalho sobre ele. Obviamente que produtos não falam, mas de que 

forma interpretar tal situação? Com o desenvolvimento da esteira mecânica o ritmo 

de trabalho não era de forma alguma conduzido pelo trabalhador, este deveria 

executá-lo de acordo com o tempo de permanência de determinados componentes 

de um produto em seu metro quadrado de espaço diante da esteira mecânica, e o 

sucesso de sua atividade se constataria com a perfeita execução ou não do 

trabalho. Caso o resultado do trabalho fosse positivo os trabalhadores logo 

conheciam a principal consequência deste desempenho, ou seja, o aumento do 

ritmo da esteira. Sobre este aspecto da produção, Ford (1967, p. 65) afirma que 

 

Operários mal dirigidos gastam mais tempo a correr atrás do material e da 

ferramenta do que a trabalhar e ganham pouco, porque isso de correr não 

constitui ocupação remuneradora. 

Nosso primeiro passo no aperfeiçoamento da montagem constitui em trazer 

o trabalho ao operário ao invés de levar o operário ao trabalho. Hoje todas 

as operações se inspiram no princípio de que nenhum operário deve ter 

mais que um passo a dar; nenhum operário deve ter que se abaixar. 

 

Se com a contribuição das técnicas elaboradas por Taylor o homem virou um 

mero apêndice da máquina, com o nascimento da esteira de produção aliada à 

utilização dos métodos tayloristas este se fragmentou até o estado molecular, 

tornado-se apenas uma estrutura atômica da fábrica (WEIL, 1979, p. 124). 

Apesar das resistências dos trabalhadores em se submeter a tais condições 

de trabalho, Ford fez vingar seu sistema com uma estratégia: a introdução jornada 

de trabalho de oito horas com salário de cinco dólares. Mesmo que este tipo de 

incentivo fosse comum para a época, não havia atingido tamanhas proporções 

salariais e fez com que os funcionários de Ford fossem os mais bem pagos naquele 

momento, fator que fez com que o trabalhador assumisse nova posição, sobretudo 

fora da fábrica. Em retrospecto esta pode ser considerada a base do sucesso de 

suas “inovações”. 

 

O propósito do dia de oito horas e cinco dólares só em parte era obrigar o 

trabalhador a adquirir a disciplina necessária à operação do sistema de 

linha de montagem de alta produtividade. Era também dar aos 
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trabalhadores renda e tempo de lazer suficiente para que consumissem os 

produtos produzidos em massa que as corporações estavam por fabricar 

em quantidades cada vez maiores (HARVEY, 1994, p. 122). 

 

Certamente que a aliança entre fordismo e taylorismo possibilitou um sistema 

de superprodução que deveria alcançar grande consumo rapidamente, ou estaria 

fadado ao insucesso devido à baixa procura de diversos e novos produtos 

destinados ao consumo direto. Entre estes novos produtos temos o próprio 

automóvel, que até a inauguração da Ford Motor Company era um produto restrito 

ao consumo das elites devido ao seu alto custo. Ford pretendia mudar isso e fabricar 

carros “de acordo com a capacidade aquisitiva do público” (FORD, 1967, p. 23) 

tornando acessível o consumo para a maior parcela da população. Como fazer isto? 

Reduzindo o custo de produção, isto é, desvalorizando a força de trabalho 

empregada em sua produção, fazendo com que cada trabalhador produzisse mais 

numa mesma quantidade de tempo com pequenas ou nenhuma alteração em sua 

remuneração. 

Certa vez, ao refletir sobre a queda do consumo de seus carros, Ford 

acreditou que o motivo desta era o desagrado com relação ao preço e não ao 

desconhecimento sobre o produto, como era costume acreditar. Logo ele viu que 

para obter sucesso em suas vendas deveria adequar os preços de seus produtos e 

direcioná-los às condições econômicas de um grupo específico da sociedade, ou 

seja, da maioria. Só desta forma ele conseguiria que o consumo de seus produtos 

se popularizasse, seu lucro fosse garantido e, mais importante ainda, que o ciclo de 

capital se perpetuasse em grandes proporções (FORD, 1967, p. 50). 

Com nova jornada de trabalho e altos salários os trabalhadores empregados 

por Ford constituíam-se como um bom exemplo do novo tipo de homem que o 

consumo em massa exigia. Para garantir a mudança de comportamento de seus 

funcionários Ford “empregou assistentes sociais, que com a desculpa de assistência 

às famílias, não faziam outra coisa senão manter controle policial sobre os costumes 

e a conduta dos trabalhadores fora da fábrica” (GIGANTE, 2003, p. 82), pois o 

sucesso de seu incentivo financeiro para tornar seus trabalhadores em 

consumidores dependia da forma com a qual estes trabalhadores gastariam seu 

dinheiro e Ford não pretendia perder o controle sobre isso. Segundo Gramsci, 

nestes termos 
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[...] a racionalização do processo produtivo exige uma nova moral social e 

sexual, aliadas a um reforçamento da família monogâmica, a padrões de 

vida ascética, que torne possível o disciplinamento da vida social, dos vícios 

e dos instintos sexuais, para garantir que as energias não sejam 

desperdiçadas em outras atividades que não sejam relativas ao processo 

produtivo (GRAMSCI apud KUENZER, 1985, p. 59). 

 

Mesmo que tal experiência não tenha durado muito tempo, foi suficiente para 

demonstrar que tipos de mudanças estavam ocorrendo no mundo do trabalho a 

partir da reestruturação produtiva do início do século XX, uma mudança que não 

estava restrita ao ambiente fabril e que se impunha diretamente sobre as mais 

diversas esferas das vidas dos trabalhadores (HARVEY, 1994, p. 122). 

Mas se esta experiência particular de Ford durou pouco tempo o mesmo não 

se pode dizer sobre a decisiva atuação do Estado neste novo cenário. 

Os anos que se seguiram à crise econômica que estourou em 1929 

demonstraram que para o sucesso da produção industrial e para crescimento dos 

países em que ela estava localizada era necessário uma estabilização do 

capitalismo a fim de evitar novas crises. Para tal fim o Estado teve que agir e 

substituir a machucada “mão invisível” de então por uma mão forte que estivesse 

pronta para colaborar com medidas necessárias a este crescimento. Ainda segundo 

Harvey (1994, p. 129), 

 

O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida 

em que a produção de massa, que envolvia pesados investimentos em 

capital fixo, requeria condições de demanda relativamente estáveis para ser 

lucrativa, o Estado se esforçava por controlar ciclos econômicos com uma 

combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias no período pós-

guerra. Essas políticas eram dirigidas para as áreas de investimento público 

– em setores como o transporte, os equipamentos públicos etc. – vitais para 

o crescimento da produção e do consumo de massa e que também 

garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos também 

buscavam fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de 

seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc. Além disso, 

o poder estatal era exercido direta ou indiretamente sobre os acordos 

salariais e os direitos dos trabalhadores na produção. 
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O Estado aqui não deixou de cumprir seus keynesianos papéis (HARVEY, 

1994, p. 125) e assegurou ao taylorismo-fordismo uma posição confortável dentro da 

sociedade. Neste sentido, e de forma complementar, os sindicatos de trabalhadores 

também não deixaram de se manifestar, mas ao não combater os fatores de 

degradação do trabalho e, portanto, da classe trabalhadora, mantinham uma visão 

muito limitada acerca do seu campo de ação. Segundo Gigante (2003, p. 88), 

 

A verdadeira escravidão está nos processos de trabalho e no tempo de 

trabalho, no arranjo das rotinas durante a jornada de trabalho, e o salário 

que se recebe pelo trabalho é apenas a parte enganosa dessa escravidão. 

A verdadeira escravidão esta na submissão da condição de humanidade do 

trabalhador aos ordenadores da produção. Mas os sindicatos apenas viam a 

questão das remunerações. Tornavam a exploração numa questão contábil. 

Legitimavam, sem o saber, a lógica da sociedade burguesa: a perda da 

condição de humanidade do trabalhador. Seu desaparecimento como 

sujeito histórico. 

 

Nestes termos, é sobretudo no período pós-guerra que este tipo de política se 

tornou comum em diversos países, fator que “[...] levou o fordismo à maturidade 

como regime de acumulação plenamente acabado e distintivo” (HARVEY, 1994, p. 

125). A união entre taylorismo-fordismo e keynesianismo foi essencial para que a 

reestruturação produtiva do início do século XX obtivesse sucesso e perpetuasse 

por mais de meio século em algumas partes do planeta, sobretudo nos Estados 

Unidos e na Europa. 

À medida que o taylorismo-fordismo necessitou de uma reordenação da 

intervenção do poder estatal, o keynesianismo veio como uma resposta adequada a 

esta necessidade fundamental. A partir desta junção “o capitalismo se dedicou a um 

surto de expansões internacionalistas de alcance mundial que atraiu para sua rede 

inúmeras nações descolonizadas” (HARVEY, 1994, p, 125). Apesar de alcançar 

“dramáticos ganhos de produtividade” (HARVEY, 1994, p. 121) o taylorismo-

fordismo estabelecido da forma em que estava, nas bases do keynesianismo, não 

poderia durar muito tempo como único modelo produtivo. Logo as insatisfações e as 

contradições surgiram e assentaram a necessidade de mudança. 

Devido às constantes crises do modo de produção capitalista, entendidas 

como períodos de recessão dentro dos famosos ciclos de Kondratiev, e que na 
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análise de Bernardo, em função das resistências e reivindicações dos trabalhadores, 

correspondem a uma etapa de um ciclo longo da mais-valia relativa, o sistema viu a 

necessidade de encontrar um novo modelo produtivo. Segundo Harvey (1994, p. 

134), 

 

[...] o núcleo essencial do regime fordista manteve-se firme ao menos até 

1973, e, no processo, até conseguiu manter a expansão do período pós-

guerra – que favorecia o trabalho sindicalizado e, em alguma medida, 

estendia os ‘benefícios’ da produção e do consumo de massa de modo 

significativo – intacta. Os padrões materiais de vida para a massa da 

população nos países capitalistas avançados se elevaram e um ambiente 

relativamente estável para os lucros corporativos prevalecia. Só quando a 

aguda recessão de 1973 abalou esse quadro, um processo de transição 

rápido, mas ainda não bem entendido, do regime de acumulação teve início. 

 

Com a superprodução industrial a necessidade de novos mercados se pôs de 

forma inevitável. Num primeiro momento esta superprodução foi direcionada aos 

países da Europa e para o Japão. Contudo, uma vez reconstruídos, estes países 

deixaram de demandar estas importações em massa e logo se tornaram 

exportadores. Ao mesmo tempo a América Latina passava por um processo de 

substituição de importações, o que atraiu o capital estrangeiro e o fez migrar para 

onde havia oportunidades de alargar ainda mais seus ganhos. Nestes termos, esta 

mudança de local de produção levou consigo a possibilidade de encontrar poucas 

resistências e poucas contestações, pois geralmente estas empresas, que em seus 

países de origem contavam com uma acentuada organização sindical e 

reivindicatória por parte dos trabalhadores, ao instalarem-se em países com pouca 

experiência industrial e sindical transportaram consigo alguns elementos das 

conquistas dos trabalhadores de seus países de origem, o que nada mais quer dizer 

senão que elas chegaram a estes novos locais com o status de empresas com boas 

condições de trabalho e que pagam melhores salários, pois são comparadas com as 

empresas locais e, portanto, possibilitam maiores oportunidades aos seus 

trabalhadores. No plano ideológico, esta é uma potente arma de adestramento, já 

que a verdadeira intenção da empresa é fazer com sua mão de obra não questione 

suas políticas e agradeça a uma “oportunidade” de trabalho como esta através da 

elevação de sua produtividade.  
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Desta forma, a possibilidade de aumento da produção afetou os quadros de 

ordenamento da concorrência e logo a associação entre taylorismo-fordismo e 

keynesianismo foi se arruinando, já que o Estado não podia arcar com os altos 

gastos que este tipo de produção demandava. David Harvey (1994, p. 135-136) 

resume bem este contexto. 

 

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as 

contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades 

podem ser melhor apreendidas por uma palavra: rigidez. Havia problemas 

com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo 

prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade 

de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de 

consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na 

alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor 

"monopolista"). E toda tentativa de superar esses problemas de rigidez 

encontrava a força aparentemente invencível do poder profundamente 

entrincheirado da classe trabalhadora – o que explica as ondas de greve e 

os problemas trabalhistas do período 1968-1972. A rigidez dos 

compromissos do Estado foi se intensificando à medida que programas de 

assistência (seguridade social, direitos de pensão etc.) aumentavam sob 

pressão para manter a legitimidade num momento em que a rigidez na 

produção restringia expansões da base fiscal para gastos públicos. 

 

Complementando esta crise da produção fordista, a crise energética gerada 

pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP – de 

elevar os preços de seu produto aliada à negativa dos países árabes em exportar 

petróleo para o ocidente enquanto durasse a Guerra Árabe-Israelense de 1973 

serviu de catalisador desta degradação. 

Diante deste complexo e variado quadro Harvey (1994, p. 137-140) também 

afirma que 

 

[...] as corporações viram-se com muita capacidade excedente inutilizável 

(principalmente fábricas e equipamentos ociosos) em condições de 

intensificação da competição [...]. Isso as obrigou a entrar num período de 

racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho (caso 

pudessem superar ou cooptar o poder sindical). A mudança tecnológica, a 
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automação, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a 

dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as 

fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram ao 

primeiro plano das estratégias corporativas de sobrevivência em condições 

gerais de deflação. 

A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, 

evidentemente retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da 

"estagflação" (estagnação da produção de bens e alta inflação de preços) e 

pôs em movimento um conjunto de processos que solaparam o 

compromisso fordista. 

 

Desta forma, temos lançadas as bases para uma nova reestruturação 

produtiva em fins do século XX. 

O mundo neste momento, a partir de 1973, é muito diferente daquele do início 

do taylorismo-fordismo. Carros e trens mais velozes, navios e aviões que ligam 

continentes em um curto espaço de tempo, além das telecomunicações que 

permitiram a redução instantânea das distâncias em níveis jamais conhecidos 

configuraram-se como os principais elementos da integração mundial, 

proporcionando, assim, o fortalecimento de um “incontrolável ‘mercado mundial’” 

(HOBSBAWM, 2003, p. 401). 

A este propósito, são muitas as mudanças que ocorreram na economia 

mundial a partir do processo de desmantelamento do predomínio do sistema 

taylorista-fordista associado à gestão keynesiana do Estado. A tendência de 

transferência de grandes empresas para países subdesenvolvidos se manteve com 

vantagens ainda maiores para os capitalistas. 

 

[...] num mundo de fluxos econômicos livres que cruzam fronteiras de 

Estados – exceto, caracteristicamente, de migrantes em busca de trabalho –

, as indústrias de trabalho intensivo naturalmente migraram de países de 

altos salários para os de baixos salários, ou seja, dos ricos países centrais 

do capitalismo, como os EUA, para países da periferia. Cada trabalhador 

empregado a tarifas texanas em El Paso era um luxo econômico quando 

havia um outro à mão, mesmo que inferior, por um décimo do salário do 

outro lado do rio, na Juárez mexicana (HOBSBAWM, 2003, p. 403). 

 

Apesar do interesse nas mudanças dos quadros da economia mundial, 

pretendemos analisá-las sob a perspectiva específica das mudanças ocorridas na 
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constituição das relações de trabalho, pois as consideramos como elemento central 

e estruturador destas mudanças. Aproveitemos, então, alguns elementos do trecho 

anterior. 

No contexto indicado por Hobsbawn percebemos um conjunto de ações das 

empresas a fim de diminuir os custos operacionais da produção. A estratégia se põe 

aqui da seguinte forma: com a necessidade de elevar a produtividade, mas sem 

meios tecnológicos e organizacionais – ainda – para realizar este intento, ao 

transferir suas sedes para ilhas de trabalhadores especializados, mas mal 

remunerados, estas empresas concretizam a elevação de sua produtividade 

reduzindo a quantidade de valor pago aos trabalhadores. Este oportunismo ainda 

funciona como um meio de financiar, através de seus rendimentos, a adoção da 

tecnologia necessária a uma remodelação das relações de trabalho, o que significa 

que esta força de trabalho desvalorizada acaba por financiar a adoção de 

mecanismos da mais-valia relativa e, em última instância, financia sua progressiva 

desvalorização.  

No entanto, o contexto da luta dos trabalhadores também foi de grande 

atividade. Com o solapamento do compromisso fordista keynesiano os trabalhadores 

contestaram as balizas do poder sindical e as greves se acentuaram. Logo fábricas 

foram tomadas e ao invés de frear a produção, os trabalhadores as reativaram sob 

novas formas organizativas sem a necessidade de capatazes, gerentes ou 

administradores. Nestas ocasiões fizeram valer seus anseios de maior participação 

no processo de trabalho, fator ausente devido ao ataque taylorista ao saber-fazer 

operário. Acerca do conteúdo destas lutas, consideradas por Bernardo (1998) como 

ativas e coletivas, e que, portanto, alcançavam um alto grau de contestação do 

modo capitalista de produção, este mesmo autor também afirma que elas ocorriam 

 

Fora das instituições sindicais e dos mecanismos de negociação legalmente 

instituídos, [sendo] por isso denominadas greves “selvagens” e [que] 

ficaram conhecidas como movimentos autônomos. [...] Nessas condições, 

ao exercerem um controle direto sobre as lutas, os trabalhadores nas 

décadas de 1960 e 1970 mostraram que a questão decisiva não diz respeito 

à mera propriedade formal do capital [...], às relações de propriedade, mas à 

própria forma como são organizadas as relações sociais de trabalho. Em 

numerosíssimos casos os trabalhadores, naquelas décadas, prosseguiam a 

sua luta ocupando as empresas, e mantiveram-nas eles próprios em 
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funcionamento, prescindindo dos patrões e dos administradores. Mas como 

o controle do movimento era diretamente assegurado pela base, os 

trabalhadores, ao tomarem decisões sobre a atividade produtiva, 

necessariamente violaram a disciplina instituída e começaram a remodelar 

as hierarquias internas da empresa. Durante o período em que estiveram 

nas mãos dos trabalhadores, as empresas alteraram as suas formas de 

funcionamento e reorganizaram-se internamente. Os trabalhadores não se 

limitaram a reivindicar o fim da propriedade privada. Mostraram na prática 

que eram capazes de levar o processo revolucionário até um nível muito 

mais fundamental, que é o da alteração das próprias relações de trabalho e 

de produção (BERNARDO apud ANTUNES, 2003, p. 43) 

 

Mais do que reprimir estas lutas, ao reaver o controle sobre a produção o 

capitalismo se apropriou de seu conteúdo, pois percebeu nelas um importante 

elemento de produção que ainda não havia sido devidamente explorado, o cérebro 

do trabalhador. 

Assim, neste movimento de recuperação das práticas autônomas dos 

trabalhadores, diversos modelos produtivos surgiram com a necessidade de também 

retomar e intensificar o ritmo de produção – modelo japonês, sueco, “Terceira Itália”, 

experiência dos EUA (vale do silício), Alemanha, etc. Entre estes novos processos 

de trabalho o que tem maior visibilidade nos dias atuais é o modelo japonês. Devido 

a isso iremos privilegiar um espaço para a abordagem de algumas de suas 

características. Contudo, tal como David Harvey, consideramos este modelo como 

mais um elemento do que seria esta acumulação flexível do capital (TUMOLO, 1997, 

p. 165). Além disso, conforme constatamos na pesquisa bibliográfica, sobretudo 

através da leitura de textos que abordam especificamente o “modelo” japonês 

(BERNARDO, 2004; CORIAT, 1993 e 1994; FLEURY, 1993; HIRATA, 1993; 

HUMPHREY, 1993; SALERMO, 1993; WOOD, 1993; ZARIFIAM, 1993; entre outros) 

este tem sido utilizado de forma plena apenas em alguns setores industriais do 

Japão. A esperada transferência de seus princípios ao restante do mundo, como 

deseja Coriat (1993 e 1994), encontra elementos que não permitem sua 

transferência pura, o que, para WOOD (1993) não significa, portanto, a adoção do 

modelo, pois se configura como mera transposição de técnicas sem o 

acompanhamento de sua respectiva filosofia. 
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Mesmo sem deixar de considerar as especificidades da cultura e do 

desenvolvimento japonês no período pós-guerra, Benjamim Coriat (1993, p. 80) 

considera que o “modelo” de produção japonês, em alguns pontos distinto do 

taylorismo-fordismo, constitui-se como “uma verdadeira escola japonesa de gestão 

da produção” (grifo do autor). 

A diferenciação entre estes dois modelos se dá apenas em alguns pontos. 

Para autores como Dohse existe uma continuidade básica entre fordismo e 

toyotismo (elemento central do modelo japonês). Segundo este autor, ambos “não 

diferem em suas metas, mas apenas no modo como a meta deve ser alcançada” 

(DOHSE apud WOOD, 1993, p. 53). Além de Dohse, outro pesquisador do “modelo” 

japonês faz uma elaborada crítica sobre este. 

 

O que o JIT [just in time] inverte não são os princípios fundamentais da 

produção em massa, mas os meios convencionais de operacionalizá-los. A 

abolição de estoques de reserva, controle centralizado de qualidade e a 

soberania do engenheiro industrial foram todos colocados na ordem do dia 

pela experiência japonesa. O modelo de administração japonesa (just in 

time e círculos de qualidade), na medida em que envolve os operários na 

engenharia industrial, inverte certas dimensões do taylorismo (com sua 

ênfase numa clara e absoluta responsabilidade gerencial pela concepção). 

No entanto, neste modelo japonês, continua-se a projetar atividades com 

ciclos curtos, tarefas fragmentadas e um trabalho que tem concepções de 

tarefa estandardizada. Além disso, o modelo de administração japonesa não 

foi desenvolvido de nova, sem conexão com desenvolvimentos da teoria da 

administração no Ocidente, ou sem considerar o fundamento taylorista no 

pensamento japonês inicial sobre gestão de produção. Portanto, é melhor 

tratar o modelo de administração japonês como algo híbrido, mistura de 

teorias existentes, aliado a novas descobertas importantes, particularmente 

aos métodos de produção just in time, a novas formas de controle de 

qualidade a ao valor atribuído a relações mais próximas entre fornecedores 

e usuários finais (WOOD, 1993, p. 55, grifo do autor). 

 

Como vimos através das afirmações de Wood e Dohse as finalidades do 

taylorismo e do toyotismo são as mesmas, ou seja, a elevação da produtividade. 

Mas é nas palavras do autor das novas técnicas de trabalho que vemos evidenciada 

a maneira como este tal “modelo” japonês, conhecido também como toyotismo, 

funciona. 



63 

 

Há duas maneiras de aumentar a produtividade. Uma é a de aumentar as 

quantidades produzidas, a outra é a de reduzir o pessoal de produção. A 

primeira maneira é, evidentemente, a mais popular. Ela é também a mais 

fácil. A outra, com efeito, implica repensar, em todos os seus detalhes, a 

organização do trabalho (OHNO apud CORIAT, 1994, p. 33). 

 

Ao invés de ser um conjunto de técnicas distintas do taylorismo como 

acreditam alguns, o toyotismo nos parece mais uma forma complementar ao 

taylorismo de se acentuar a produtividade.  A pergunta fundamental de Ohno foi, 

portanto, “o que fazer para aumentar a produtividade, quando as quantidades não 

aumentam?” (OHNO apud CORIAT, 1993, p. 83). Vejamos como ele respondeu esta 

pergunta. 

O “modelo” japonês tem como estrutura os processos de trabalho 

desenvolvido por Taiichi Ohno nas fábricas da toyota, por isso ele também é 

conhecido como toyotismo. Kan-Ban é a denominação usual no Japão, mas a sua 

característica principal e que o identifica para o restante do mundo é método just in 

time. 

Com a aplicação deste método alguns dos processos presentes no taylorismo 

fordismo são invertidos. Uma de suas principais características é a eliminação dos 

grandes estoques de produtos, extremamente necessários segundo o método 

anterior. O just in time pressupõe uma “produção necessária em um tempo 

necessário e em quantidades necessárias” (MONDEN apud WOOD, 1993, p. 53). 

Isto significa uma adaptação do processo produtivo para atender à necessidade de 

variabilidade de produtos de um mesmo setor. Com o apoio da tecnologia de ponta e 

da consequente qualificação dos trabalhadores, a mudança dos modelos a serem 

produzidos é extremamente rápida e também contrasta com a produção em larga 

escala de produtos semelhantes sob o fordismo. 

Com relação à qualificação dos trabalhadores, a inovação que forma sua 

demanda é a introdução do Kaisen, conceito que significa a necessidade de 

constante aperfeiçoamento por parte do trabalhador. Neste sentido, há uma 

significativa transformação com relação ao período de predomínio do taylorismo-

fordismo. 

 

Seu traço central e distintivo, em relação à via taylorista norte-americana, é 

que em lugar de proceder através da destruição dos saberes operários 
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complexos e da decomposição em gestos elementares, a via japonesa vai 

avançar pela desespecialização dos profissionais para transformá-los não 

em operários parcelares, mas em plurioperadores, em profissionais 

polivalentes, em “trabalhadores multifuncionais”, como dirá Monden (1983). 

Sejamos bastante claros. Este movimento de desespecialização dos 

operários profissionais e qualificados, para transformá-los em trabalhadores 

multifuncionais, é de fato um movimento de racionalização do trabalho no 

sentido clássico do termo. Trata-se aqui, também – como na via taylorista 

norte-americana –, de atacar o saber complexo do exercício dos operários 

qualificados, a fim de atingir o objetivo de diminuir os seus poderes sobre a 

produção, e de aumentar a intensidade do trabalho (CORIAT, 1994, p. 53, 

grifos do autor). 

 

Agora o trabalhador deve ser polivalente e corresponder às expectativas de 

adaptação às diferentes condições de trabalho. A própria estabilidade no emprego já 

não é algo seguro e a flexibilidade para lidar com este tipo de situação é 

indispensável. Aumenta-se o risco de desemprego e consequentemente exige-se 

um maior alerta com relação ao desempenho do trabalho. Pronto! O cérebro agora é 

o novo elemento diretamente produtivo. 

Neste sentido, a análise das relações em torno da contratação da força de 

trabalho é essencial, visto que têm influência direta e principal sobre os custos da 

produção. Se o objetivo de Ohno era inverter a lógica produtiva vigente, então, sua 

conclusão foi a de que era necessário enxugar a produção. Para tal, diversos postos 

de trabalho foram retirados da Toyota (dirigida por Ohno) e foram transferidos a 

empresas que passaram a prestar serviços à mesma fábrica através da contratação 

de trabalho destes mesmos funcionários de forma indireta. Desta forma, ocorre uma 

“segmentação complexa do mercado de trabalho, o que implica o uso de 

trabalhadores temporários e contratados, que agem como um amortecedor para a 

estabilidade de emprego dos trabalhadores permanentes” (WOOD, 1993, p. 58). O 

que significa que aqui ocorre a formação de “[...] novas formas híbridas entre o 

emprego formal e as relações de trabalho precárias” (KURZ, 2004, p. 204). 

Se para as empresas isso é uma forma de garantir a estabilidade de um 

necessário grupo de empregados, por outro lado significa uma ampliação do número 

de trabalhadores que exercem suas atividades de maneira instável, ou seja, sem 

que estejam assegurados seus direitos de sobrevivência em períodos de escassez 

de demandas produtivas, pois para atender a estas necessidades do funcionamento 
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da economia, as legislações também são flexibilizadas em benefício destas novas 

relações. 

Mas a eficiência destas formas de emprego não para por aí. Para atender as 

empresas que adotam uma organização just in time, as empresas subcontratadas ou 

terceirizadas também têm de adotar os mesmos princípios e assim fazer multiplicar a 

área de alcance de seus efeitos.  Para Peter Drucker “a terceirização é necessária 

não apenas pelas economias que pode envolver. Ela é necessária porque provê 

oportunidades, rendas e dignidade aos trabalhadores em serviços” (DRUCKER, 

1999, p. 82)  

Acerca destes efeitos destas terceirizações e as subcontratações, longe de 

concordar com esta fantasiosa perspectiva apontada por Drucker, vejamos a 

reflexão feita por Gigante (2003, 124-125). Segundo ele 

 

O foco passa a ser a atividade fim. Entretanto, muitos importantes 

processos que contribuem para o produto final também são terceirizados. O 

processo é eliminado da empresa. E, quando é eliminado, com ele vão 

máquinas, estoque de suprimentos e de pessoas. Ocorre com freqüência a 

demissão de trabalhadores com muitos anos de ligação com a empresa. Os 

demitidos, porque são virtuosos e qualificados naqueles processos 

parcelares, passam a ser “parceiros” das empresas. São contratados para 

tal, fundam novas empresas, pequenas empresas, normalmente oficinas 

domésticas. Compram ou recebem as máquinas com as quais trabalhavam 

a título de indenização trabalhista e passam a ser fornecedores seguros 

daqueles processos parcelares de produtos para a empresa que os demitiu, 

que serão agregados ao produto final na fábrica onde trabalhavam. Ex-

empregados transformados em parceiros, que são “livres”, evidentemente, 

para serem fornecedores também de outras empresas. Que são “livres” 

para trabalharem mais, para ampliarem suas jornadas de trabalho, e para 

ficarem sem trabalho (e sem remuneração) nos períodos sem encomendas. 

A terceirização é uma estratégia de diminuição de custos operacionais pela 

eliminação de supérfluos; eliminação de máquinas, suprimentos, 

administração de processos de fabricação e de pessoal. Não apenas 

estratégias de diminuição de custos operacionais, mas também de pressões 

futuras para a elevação de custos. Ao desempregar, ao contratar terceiros, 

ao reter na planta produtiva da empresa apenas o indispensável, quebra 

resistências operárias e solidariedades categoriais e de classe; destruindo a 

capacidade reivindicativa dos trabalhadores isolados ou organizados em 

instituições, os sindicatos. Ter, mas, principalmente, manter emprego passa 
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a ser a principal preocupação dos trabalhadores. A terceirização permite às 

empresas antecipar-se às lutas dos trabalhadores, cortando na raiz 

eventuais movimentos reivindicatórios. Ex-empregados passam a ser 

“parceiros”, a ser “empresários”. A aparência do que são esconde o que 

realmente são: trabalhadores desempregados capazes de mais trabalho do 

que eram quando estavam empregados. O trabalhador, a partir das 

interações que se estabelece na prática social trabalho, é obrigado a 

transformar todo seu repertório de qualificações. 

 

Apesar de, por enquanto, suas as técnicas não serem transpostas para o 

restante do planeta acompanhadas de sua filosofia, como Wood (1993) acredita ser 

necessário, o modelo japonês é invariavelmente o mais difundido entre todos os 

novos modelos produtivos do capitalismo. Sua associação com estes outros 

modelos formando o que conhecemos como acumulação flexível do capital traz uma 

série de transformações nas relações de trabalho a partir do final do século XX. 

O resgate à subjetividade do indivíduo faz com que todo o tempo e ação dos 

trabalhadores sejam devidamente explorados, tal como gostaria Ford ao afirmar que 

não acreditava que fosse “[..] possível a um bom trabalhador interromper o seu 

trabalho [sendo] preciso pensar nele de dia, e de noite fazê-lo girar nos seus 

sonhos” (FORD, 1967, p. 41).  

Em lugar das expectativas apontadas por Kurz (2004, p. 206-207), onde 

 

Ainda havia esperanças, nos anos 80, de que a nova tendência de 

flexibilização das relações de trabalho talvez pudesse ser dobrada para fins 

emancipatórios, permitindo que não se seguissem mais padrões 

esclerosados, que se descobrissem, apesar das pressões sociais, novas 

possibilidades e novos modos de vida. O indivíduo flexível deveria ser o 

protótipo daquele que não se submete mais incondicionalmente às 

injunções do trabalho e do mercado, daquele que, por conquistar um tempo 

livre para a ação independente e autônoma, é capaz de definir livremente 

seus objetivos. Falava-se de pioneiros do tempo, que ganhariam a 

soberania do tempo para usá-lo em benefício próprio, criando formas de 

vida alternativas à polarização mecânica entre o trabalho imposto por 

outrem e o lazer orientado para o consumo (grifos do autor). 

 

Predominam as constatações de Sennett (2000), que ao explorar as 

consequências pessoais deste novo capitalismo constata os efeitos corrosivos sobre 
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uma série de características individuais, em função do tratamento direto da 

subjetividade dos trabalhadores dentro do processo produtivo. Entre estas 

características, as metáforas sobre o trabalho em equipe nunca foram tão 

recorrentes e alcançaram tanto apoio para legitimar sua existência. O discurso que 

Taylor e Ford já haviam realizado no início do século XX se tornou uma poderosa 

arma de controle e ação no capitalismo contemporâneo. Tal comparação tem como 

intenção despertar um sentimento de responsabilidade no trabalhador, fazer com 

que ele se sinta parte de um time e que comemore as vitórias da lucratividade, 

mesmo que não veja um centavo a mais em seu escasso pagamento. Para Drucker 

(1999, p. 75), numa equipe “seu desempenho total é maior que a soma dos 

desempenhos individuais dos seus membros, pois essa equipe usa a força de cada 

membro, ao mesmo tempo que minimiza as fraquezas de cada um. Mas ela requer 

uma enorme autodisciplina”. Nesta perspectiva intensifica-se a exploração da 

subjetividade, não basta mais trabalhar sob ordens, controles e riscos “é preciso 

exigir que os trabalhadores assumam a responsabilidade pela sua própria 

produtividade e que exerçam controle sobre ela” (DRUCKER, 1999, p. 78). É este o 

aprendizado que Drucker e Ohno pretendem passar aos seus trabalhadores, numa 

equipe todos colaboram e ninguém se sobrepõe a outro. Submeter trabalhadores a 

este nível de exploração, para Drucker (1999, p. 38) é como tocar uma música 

erudita. 

 

O protótipo de organização moderna é a orquestra sinfônica. Cada um dos 

seus duzentos e cinqüenta músicos é um especialista de alto nível. 

Contudo, sozinha a tuba não faz música; só a orquestra pode fazê-lo. E esta 

toca somente porque todos os músicos têm a mesma partitura. Todos eles 

subordinam suas especialidade a uma tarefa comum. 

 

Esta tarefa comum da orquestra é, na empresa, a elevação da produtividade, 

a intensificação do ritmo de trabalho, a exploração cada vez mais completa para 

fazer com que o trabalhador enriqueça quem o submete. 

Richard Sennett (2000, p. 137-138) analisa o mesmo conjunto de relações, 

mas sob uma ótica que não remete muito a um lazer esportivo ou a uma criação 

artística. 
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[...] poder sem autoridade permite aos líderes de uma equipe dominar os 

empregados negando legitimidade às suas necessidades e desejos. Na 

fábrica da Subaru-Isuzu, onde os administradores usavam a metáfora dos 

esportes chamando-se de treinadores, Laurie Graham constatou que era 

difícil, senão fatal, um trabalhador falar diretamente de problemas a um 

chefe-treinador em outros termos que não de cooperação de equipe; a 

conversa direta envolvendo reivindicações de maior salário ou menos 

pressão para aumentar a produtividade era vista como falta de 

cooperatividade do empregado. O bom jogador de equipe não se queixa. As 

ficções de trabalho em equipe, pela própria superficialidade de seu 

conteúdo e seu foco no momento imediato, sua fuga à resistência e ao 

confronto, são assim úteis no exercício da dominação. Compromissos, 

lealdades e confiança partilhados mais profundos exigiram mais tempo – e 

por isso mesmo não seriam tão manipuláveis. O administrador que declara 

que somos todos vítimas da época e lugar é talvez a figura mais astuta a 

aparecer nas páginas deste livro. Ele dominou a arte de exercer o poder 

sem ser responsabilizado; transcendeu essa responsabilidade para si 

mesmo, repondo os males do trabalho nos ombros dos irmãos “vitimas” que 

por acaso trabalham com ele. 

 

Esta ênfase do capitalismo flexível neste tipo de comportamento dos 

trabalhadores é a novidade de seu advento, seja através das novas divisões do 

trabalho dentro do ambiente de produção, seja através do método just in time, pelo 

conceito de constante aperfeiçoamento (Kaisen), pela atribuição de 

responsabilidades e pelo constante risco de desemprego, que já não é mais fruto de 

crises do capitalismo, mas sim um aspecto estrutural deste. Numa tentativa de 

definir o que é mais visado pelo capitalismo em relação aos trabalhadores 

recorremos a uma passagem da obra de Drucker (1999, p. 60) 

 

O conhecimento transformou-se no recurso chave para o trabalho. A criação 

de empregos tradicionais da manufatura – como ainda estão fazendo os 

americanos e os europeus – é, na melhor das hipóteses, um expediente de 

vida curta. Na verdade, ele pode tornar as coisas piores. A única política a 

longo prazo que promete sucesso aos países desenvolvidos é transformar a 

manufatura, para que ela deixe de ser baseada na mão-de-obra e se torne 

baseada no conhecimento. 
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Quando Drucker, de forma insistente em sua obra, afirma que é o 

conhecimento o principal elemento produtivo do futuro ele está querendo dizer aos 

seus pares que é a subjetividade humana, o cérebro humano, do trabalhador, que 

garantirá os lucros no futuro e, portanto, deve ser dominado e explorado. Nada mais 

óbvio partindo de um consultor de empresas. 

Se no mundo inteiro novas técnicas de produção são disseminadas com a 

velocidade da integração do mercado mundial, a bibliografia consultada demonstra 

que ainda é pequena a difusão de uma filosofia que coopere com estas técnicas 

(Wood, 1993). 

Mas a transposição desta filosofia é apenas uma questão de tempo, pois os 

trabalhadores já começaram a ser envergados tal como bambus em seus ambientes 

de trabalho. E dentro das escolas, novas gerações de trabalhadores são educadas 

sob uma pedagogia da flexibilidade, para que seus corpos e mentes resistam aos 

mais variados ângulos de flexibilização sem que se rompam facilmente. Caso este 

rompimento ocorra, haverá gerações de reserva para substituir a geração rompida. 

 

A necessidade de ajustar o trabalhador ao trabalho em sua forma 

capitalista, de superar a resistência natural intensificada pela tecnologia 

mutável e alternante, relações sociais antagônicas e a sucessão de 

gerações, não termina com a “organização cientifica do trabalho”, mas se 

torna um aspecto permanente da sociedade capitalista (BRAVERMAN, 

1981, p. 124). 

 

E, de forma complementar, retomemos uma passagem da obra de Bernardo 

(1998, p. 9), onde este afirma que 

 

Para que os administradores de empresa manipulem com maior sofisticação 

o tempo de trabalho, é necessário que os trabalhadores tenham 

previamente sido habituados a viver despossuídos do controle do exercício 

da sua atividade. 

 

No próximo capítulo pretendemos explorar o conteúdo das demandas que 

transbordam dos ambientes de produção e atingem a área educacional. Para tanto 

abordaremos alguns documentos publicados no Brasil pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), evidenciando sua preocupação em relação à adaptação da  
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indústria no Brasil às recentes mudanças no processo de produção e na gestão da 

força de trabalho. Além disso, pretendemos evidenciar também seu diálogo com o 

campo da educação formal por meio da defesa que faz sobre a necessidade de 

mudanças em seu funcionamento, ou mesmo pela organização de seu próprio 

sistema de ensino. 
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Capítulo 3: 

Formulações do Estado Amplo: as demandas educacionais expressas nos 

documentos empresariais 

 

 

 

 

 

Analisamos nos capítulos anteriores que as formas e direções do exercício do 

poder político e as alterações nas formas da exploração da mão de obra da classe 

trabalhadora não seguem caminhos individuais e nem se restringem a territórios 

nacionais. Ao contrário disso, são integradas e globais. As ligações entre diferentes 

setores produtivos em territórios diversos é condição essencial para o 

funcionamento de estrutura de poder atual. Considerada a sétima maior economia 

do mundo em 20121, o capitalismo no Brasil está integrado e coopera para o 

desenvolvimento desta estrutura de poder. 

Para apreender os efeitos deste contexto no funcionamento da educação 

formal brasileira faz-se necessário reconhecer os agentes desta integração 

econômica, explorar seus percursos, sua atuação para o desenvolvimento da 

estrutura de poder no país e sua contribuição para a adequação da oferta 

educacional aos interesses deste desenvolvimento.  

Assim, no presente capítulo faremos uma análise sobre a existência da 

entidade que representa e organiza o setor industrial brasileiro, isto é, a 

Confederação Nacional da Industrial (CNI). Em nossa análise pretendemos 

reconhecer a relação da CNI com a introdução das novas formas de gestão da força 

de trabalho no Brasil, integrando o parque industrial brasileiro às direções da 

produção global. Também serão analisadas suas elaborações na área da educação, 

setor considerado estratégico para CNI e seu projeto de desenvolvimento do setor 

industrial brasileiro. 

Dados os limites deste capítulo, não será possível atentar aos detalhes de 

uma análise histórica sobre a existência desta entidade, que remonta ao ano de 

                                                             
1
Dados disponíveis em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/04/brasil-deve-recuperar-posto-

de-6-maior-economia-em-2013-mostra-fmi.html>. Acesso em: 11 set 2013. 
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1938. No entanto, é necessário compreender o contexto de sua organização, pois 

está intimamente ligado ao momento em que a indústria brasileira começa a ganhar 

destaque na economia nacional, momento também em que seus dirigentes passam 

a frequentar o cenário político e a administração do Estado brasileiro. 

Atualmente, além de reunir vinte e sete federações de indústrias dos estados 

brasileiros (inclusive do Distrito Federal), a Confederação Nacional da Indústria 

também organiza e administra o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) - responsável, entre outras coisas, 

pela oferta de uma ampla rede de educação básica em várias regiões do país -  e o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), desempenhando um papel bastante expressivo na 

organização do setor e no estabelecimento de sua agenda de desenvolvimento.  

No entanto, a CNI não é a primeira organização do setor industrial brasileiro. 

Em meados da década de 20 do século XIX formou-se a Sociedade Auxiliadora da 

Indústria Nacional (SAIN), órgão vinculado ao governo imperial.  Já em 1904 foi 

fundado o Centro Industrial Brasileiro (CIB), que em 1933 passou a ser a 

Confederação Industrial do Brasil e poucos anos depois, em 1938, deu lugar à 

nascente Confederação Nacional da Indústria (CNI) (RODRIGUES, 1998, p. 11). 

Apesar destas entidades remontarem ao século XIX e início do século XX, o 

setor industrial no Brasil começa a se destacar de maneira mais estruturada apenas 

a partir do fim da República Velha. Exemplo disso, o Centro Industrial Brasileiro tinha 

atuação mais expressiva apenas no Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal 

(cidade do Rio de Janeiro). Pouco articulado, apesar de pressionado a partir da 

organização de entidades operárias, o CIB viu-se desmembrado com a saída da 

indústria têxtil, que formou em 1919 o Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem 

de Algodão (RODRIGUES, 1998, p. 12). Essa desarticulação é reflexo da expressão 

do setor industrial na economia brasileira da época, que correspondia a 21% da 

produção total do país contra 79% da agricultura em 1920, além de manter uma taxa 

anual de crescimento de 2,8% durante toda a década de 20, enquanto a produção 

agrícola crescia a 4,4% no mesmo período (FAUSTO, 2004, p. 392). 

Ainda que não houvesse grande expressividade do setor industrial até a 

década de 30, visto a base agrária da economia brasileira, este setor já havia se 

aproximado do poder político estatal. De acordo com Fausto (2004, p.326), 
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No Rio de Janeiro, os industriais estavam organizados no Centro Industrial 

do Brasil (CIB). Nos últimos anos da década de 1920, havia representantes 

da burguesia industrial carioca nos postos de governo. Por exemplo, em 

1929, em meio à crise econômica, o grande industrial têxtil Manuel 

Guilherme da Silveira foi eleito presidente do Banco do Brasil. Quando 

estourou a Revolução de 1930, o CIB expressou sua solidariedade a 

Washington Luís e considerou a insurreição um "fato muito prejudicial à 

situação econômica do país". É bem verdade que, logo após a vitória dos 

revolucionários, os industriais do Rio de Janeiro trataram de se aproximar 

do governo, mas isso não quer dizer que Getúlio Vargas fosse o 

representante do empresariado. Apenas mostra que, antes ou depois de 

1930, a aproximação com o Estado era fator decisivo para o fortalecimento 

da burguesia industrial. 

 

A partir do estudo realizado no primeiro capítulo, entendemos que a 

aproximação dos industriais com o governo visou criar espaços para a formação das 

Condições Gerais de Produção. Apesar de Getúlio Vargas inicialmente não levantar 

a bandeira da industrialização, conforme afirmou Fausto (2004), os acontecimentos 

políticos e econômicos da década de 30 mostraram possibilidades para os 

industriais abrirem caminho e, posteriormente, se consolidarem no poder no lugar 

das oligarquias da República Velha. 

Tais possibilidades começaram a se concretizar a partir de 1933 e se 

aprofundaram durante o Estado Novo. Segundo Rodrigues (1998, p.12-13)  

 

Em uma dimensão mais imediata, pode-se dizer que a Aliança Liberal 

liderada por Vargas era por demais heterogênea para ser identificada à 

burguesia industrial, mas, em uma dimensão mais geral, pode-se afirmar 

que a Aliança representava o moderno espírito industrialista. 

 

O fato é que a produção industrial teve um crescimento anual que passou dos 

2,8% durante a década de 20, para 11,2% entre os anos de 1933 e 1939, 

respondendo então por 43% da produção total do país em 1940, ano não muito 

distante do inquestionável predomínio da produção agrícola (FAUSTO, 2004, p. 

392). Tal desempenho deveu-se à aproximação das elites industriais ao governo 

Vargas, mas também ao desempenho deste em promover a definitiva 

industrialização do país. Ainda segundo Fausto (2004, p. 327), "o projeto de 
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industrialização, com exceção de nomes como o de Roberto Simonsen, foi aliás 

muito mais dos quadros técnicos governamentais do que dos empresários", situação 

que reflete a participação, no Estado, de grupos específicos interessados no 

desenvolvimento do capitalismo sem que necessariamente participassem da classe 

burguesa industrial, o que não descarta a interdependência e integração entre esta e 

os gestores do Estado Restrito. 

É neste contexto de definitiva expansão do setor industrial no Brasil que, em 

1938, organizou-se a Confederação Nacional da Indústria, sob a presidência de 

Euvaldo Lodi, substituindo definitivamente a Confederação Industrial do Brasil. No 

entanto, no ano de sua fundação, a CNI reunia  apenas quatro federações industriais 

- São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Federação dos Sindicatos 

Industriais do Rio de Janeiro (RODRIGUES, 1998, p. 14). Além disso, sua 

complexidade organizacional viria com os anos, a partir da criação do Sistema 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, em 1942; do Serviço Social da 

Indústria - SESI, em 1946; e do Instituto Euvaldo Lodi, em 1969. Mais do que 

compor a estrutura organizacional da CNI, estas entidades são responsáveis pela 

atuação direta do setor industrial na efetivação de seus interesses no campo 

educacional, seja na educação básica (SESI), no ensino técnico e profissional 

(SENAI) ou no ensino superior (IEL).  

Criado pelo Decreto-Lei nº 4048 de janeiro de 1942, o SENAI2 nasce já 

vinculado à CNI - responsável por sua organização e direção. Segundo Rodrigues 

(1998, p. 16) a organização do SENAI foi precedida por outras iniciativas do governo 

federal de organizar o âmbito da aprendizagem industrial, vinculadas ao Ministério 

da Educação, ao Ministério do Trabalho, aos sindicatos de trabalhadores e aos 

sindicatos patronais em momentos diferentes, o que indica uma área em disputa 

dentro do governo Vargas (CUNHA, apud RODRIGUES, 1998, p.16). 

Ciente do momento histórico que o setor industrial vivia, a CNI, inicialmente 

resistente a esta vinculação, passou a reconhecê-la como essencial aos interesses 

de desenvolvimento do setor e da economia da época. Nas palavras de Roberto 

Simonsen, vice-presidente da CNI na gestão de Euvaldo Lodi (apud RODRIGUES, 

1998, p. 17), 

                                                             
2
 Neste primeiro momento chamado de Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, 

passando a atual denominação em novembro do mesmo ano por meio do Decreto-Lei nº 4936 de 
1942. 
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Da conjugação de tão expressiva colaboração resultou que os decretos 

federais, regulando o serviço nacional de aprendizagem industrial, honram, 

sobremodo, a administração pública brasileira, e traduzem uma esplêndida 

cooperação entre os elementos da indústria, os técnicos  governamentais e 

o grande senso político e administrativo dos mais altos responsáveis pela 

causa pública. 

 

Nesta passagem observamos também o estreitamento dos laços de 

cooperação entre os âmbitos do Estado Amplo e de Estado Restrito, afinal a 

educação industrial sob o SENAI torna-se a principal instância de formação de mão 

de obra para o setor, absorvendo organizações menores e aprimorando os estudos 

elaborados por estas instituições, como foi o caso do Centro Ferroviário de Ensino e 

Seleção Profissional de São Paulo - CFESP, que segundo Rodrigues (1998, p. 17), 

foi um dos responsáveis "[...] pela introdução no Brasil dos princípios tayloristas [...]". 

Em 1945 CFESP deixa de existir sendo toda sua estrutura física e acervo 

metodológico e intelectual incorporados ao SENAI. 

Em 1946, após a deposição de Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial e, 

portanto, num contexto político nacional e internacional ainda conturbado, foi criado 

o Serviço Social da Indústria - SESI, também por meio de decreto-lei. No entanto, os 

estudos e as disputas que envolveram a criação do SENAI não se repetiram neste 

momento. O SESI surge como um aprofundamento das ações de articulação entre o 

Estado brasileiro e a indústria nacional, fortalecendo esta e demonstrando a 

definitiva virada de orientação nas características da economia nacional em relação 

à República Velha. Assim, logo no início de sua redação, o Decreto-Lei 9.403, de 

1946, estabelece 

 

Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional da Indústria encargo de criar 

o Serviço Social da Indústria (SESI), com a finalidade de estudar planejar e 

executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar 

social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, 

concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país ,e, bem assim, 

para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de 

solidariedade entre as classes. 

 

Segundo Rodrigues (1998, p.21), o período inicial do governo do general 

Eurico Gaspar Dutra, sucessor de Vargas, é marcado por disputas ideológicas, 
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como o impedimento do exercício legal das greves e a perseguição à organização 

do Partido Comunista, que teve seu registro cassado pelo Supremo Tribunal Federal 

em 1947. Além disso, houve a intervenção do Ministério do Trabalho em 14 

sindicatos e o fechamento de uma central sindical. Era clara a tentativa de evitar o 

crescimento do prestígio ao desenvolvimento da União Soviética. Para Fausto 

(2004, p. 403), não se tratava de perseguir os comunistas e suas organizações no 

país, mas sim frear qualquer tipo de organização da classe trabalhadora.  

Barrar as relações de solidariedade entre os trabalhadores era essencial para 

o projeto capitalista e se o Estado não pôde, naquele momento, dar uma 

contrapartida direta, incumbiu o setor industrial desta tarefa, legalizando a criação e 

funcionamento do SESI. Segundo documento da CNI redigido na década de 90, a 

criação do SESI está envolvida pelo seguinte contexto, 

 

Os diagnósticos, naquela década recheada de promessas de progresso e 

também pela incerteza da acirrada luta de classes incentivada pela guerra 

fria, pareciam demonstrar que os empresários precisavam ir mais além da 

simples oferta de empregos, salários e qualificação profissional. Era 

indispensável ganhar a luta ideológica no chão da fábrica, demonstrando a 

superioridade do capitalismo no dia-a-dia. (CNI apud RODRIGUES, 1998, p. 

22) 

 

Neste sentido, ainda no primeiro artigo, a mesma legislação estabelecia quais 

as áreas de atuação do SESI 

 

§ 1º Na execução dessas finalidades, o Serviço Social da Indústria terá em 

vista, especialmente, providências no sentido da defesa dos salários reais 

do trabalhador (melhoria das condições de habitação nutrição e higiene), a 

assistência em relação aos problemas de vida, as pesquisas sociais, 

econômicas e atividades educativas e culturais, visando a valorização do 

homem e os incentivos à atividade, produtora. 

 

Atribuições estas que são confirmadas no regulamento da entidade, aprovado 

pelo Decreto nº 57.375 de 1965 

 

 Art. 5º São objetivos principais do SESI: (a) alfabetização do trabalhador e 

seus dependentes; (b) educação de base; (c) educação para a economia; 
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(d) educação para a saúde (física, mental e emocional); (e) educação 

familiar; (f) educação moral e cívica; (g) educação comunitária. 

 

Tratava-se portanto de preencher o cotidiano dos trabalhadores com uma 

cultura geral de práticas e concepções voltadas para o universo do trabalho 

industrial. O chão da fábrica, local de produção, mas também de estreitamento de 

laços, conspirações e resistência, tornou-se o alvo prioritário da CNI. Se o SENAI 

proporcionava à indústria trabalhadores aptos a lidar com o cotidiano especializado 

da atividade industrial, o SESI veio para acompanhar estes trabalhadores até suas 

residências, para direcionar as horas de descanso, para indicar-lhes quais os 

padrões de higiene e saúde necessários à sua condição, para indicar a alimentação 

adequada ao preparo do corpo para o dia seguinte no trabalho, para educar seus 

filhos e evitar nas próximas gerações a influência de relações sociais que se 

opusessem - ou sequer não auxiliassem - à estrutura de poder estabelecida. Em 

síntese, veio para preencher as relações e práticas que ainda estavam alheias ou 

não eram compatíveis ao mundo do trabalho capitalista. 

 

A montagem do aparelho SENAI-SESI busca abarcar todas as facetas da 

formação humana da classe trabalhadora: da formação profissional à 

formação moral e cívica, da higiene à cultura, da "defesa do salário real" ao 

lazer, da educação pré-escolar à resolução dos problemas domésticos. 

(RODRIGUES, 1998, p. 24) 

 

Cabe destacar que em ambos os casos, SENAI e SESI, as legislações 

correspondentes determinam que os recursos para sua organização e 

funcionamento devem ser arrecadados por meio de contribuições obrigatórias das 

empresas com base no montante da folha de pagamento, isto é, os próprios 

trabalhadores contribuíram para sua criação e manutenção até os dia atuais.   

Percebe-se, neste contexto, que a articulação entre Estado Amplo e Estado 

Restrito confere diretamente ao primeiro as atribuições de criar e organizar parte das 

Condições Gerais de Produção, auxiliado e legitimado pelo segundo. É certo que 

estes esforços estavam destinados à pequena parcela da população empregada no 

setor industrial, no entanto, tratava-se de um setor que consolidava as bases para 

sua expansão e suas implicações para os dias atuais podem ser reconhecidas na 

amplitude e complexidade que as entidades desenvolveram. 
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Pouco mais de duas décadas depois, num contexto de mudanças globais no 

padrão de exploração da mão de obra e de ditadura militar na política do Brasil, em 

1969, surge o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, completando a tríade de entidades 

voltadas, entre outras coisas, à vinculação entre educação e desenvolvimento do 

setor industrial e econômico brasileiro. 

Diferentemente do SENAI e do SESI, o IEL não foi criado por decreto-lei do 

governo federal. A CNI funda o instituto após um período de intervenção de 

empresários ligados ao governo militar e num contexto de implantação da reforma 

educacional originada de acordos entre a ditadura e o governo dos Estados Unidos, 

conhecidos como Acordos MEC - USAID
3
. 

Segundo Rodrigues (1998, p. 28) 

 

[...] o IEL foi criado como um indutor dos interesses da burguesia industrial 

nas universidades brasileiras, seja através da formulação do perfil técnico-

profissional (aspecto curricular), seja através do desenvolvimento das 

pesquisas científicas e tecnológicas.  

 

Sua atuação estava voltada para o ensino superior num momento em que, no 

contexto internacional, o desenvolvimento científico reorientava as ações dos 

setores produtivos. Assim, a aproximação entre o setor industrial brasileiro e as 

universidades fazia-se de extrema importância. As ações iniciais do IEL estavam 

voltadas para o acompanhamento do desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

estudantes universitários por meio de programas de estágios no setor, que 

acompanhavam o aluno do início ao fim de sua formação, mas que eram ofertados 

em diferentes modalidades e não se restringiam apenas aos estágios obrigatórios. 

Além disso, já nesse momento inicial, havia a preocupação em financiar e direcionar 

o desenvolvimento de pesquisas úteis ao setor, o que envolvia também a realização 

de programas de intercâmbio para os pesquisadores.  

Ações que já haviam sido anunciadas pela CNI no GT da Reforma 

Universitária, como é explicitado por Rodrigues ao analisar documentação do próprio 

IEL, conforme segue abaixo. 

 

                                                             
3
 Série de medidas implantadas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a United States 

Agency for International Development (USAID) que levaram à reforma do ensino logo no início da 
ditadura militar no Brasil. 
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I - Cooperar em programas de pesquisas científicas e tecnológicas das 

Universidades; 

II - Promover o estágio de estudantes em empresas [...] 

III - Colaborar em pesquisa de mão-de-obra, com o objetivo de: a) 

acompanhar a evolução da demanda de pessoal de nível superior; b) 

informar às Universidades das modificações ocorridas e da tendência a 

curto e longo prazos; c) servir de elo de ligação entre a demanda (por parte 

da indústria) e a oferta (por parte das Universidades); 

IV - Promover a cooperação financeira de Empresas com Universidades 

para a manutenção e ampliação de cursos de interesses das mesmas 

Empresas; 

V - Promover a realização de cursos em forma cooperativa [empresas-

universidades] [...]. 

VI - Mediante entendimento utilizar ou empenhar-se em que Empresas 

utilizem, como consultores, membros do corpo docente das Universidades, 

em que nestas trabalhem em regime de tempo integral e dedicação 

exclusiva; 

VII - Empenhar-se em que Empresas utilizem serviços de laboratórios e 

equipes universitárias em análise e ensaios de qualidade, de matérias-

primas e de produtos, assim como verificação de especificação e emissões 

de certificados nos casos indicados. (IEL apud RODRIGUES, 1998, p. 28-

29) 

 

A tríade SENAI-SESI-IEL ainda passou por outros processos históricos que 

não serão aqui explorados, dados os limites e objetivos deste trabalho. No entanto, 

acreditamos que conseguimos percorrer traços essenciais do contexto de criação de 

cada uma destas entidades, o que nos auxiliará na continuidade de nossa análise 

sobre a atuação da CNI na área educacional durante os anos 20004.  

Atualmente, a estrutura da Confederação Nacional da Indústria está ligada às 

federações de indústrias dos 26 estados e do distrito federal, e representa mais de 

1300 sindicatos patronais e 600 mil estabelecimentos industriais em todo o país. 

Além disso, em 2012 o SENAI chegou a mais de 3 milhões de matrículas em cursos 

nas modalidades que oferece - iniciação profissional, aprendizagem industrial 

(básica e técnica), qualificação profissional, habilitação técnica, aperfeiçoamento e 

especialização profissional e ensino superior, oferecidos em mais de 800 unidades 

espalhadas por todo o país. Por sua vez, no mesmo ano, o SESI registrou cerca de 
                                                             
4
 Para uma análise detalhada do percurso da CNI desde sua fundação até a década de 90 ver 

RODRIGUES (1998). 
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430 mil alunos matriculados em sua rede de educação básica, além de atender 

quase 2 milhões de trabalhadores em atividades educacionais "com foco em 

competências ligadas ao mundo do trabalho". A entidade ainda mantém em 

funcionamento cerca de 1200 unidades espalhadas pelo país, oferecendo atividades 

de educação, lazer, cultura e qualificação profissional. Por fim, o IEL, também em 

2012, realizou atividades de capacitação para mais de 45 mil gestores 

empresariais.5  

A CNI chega ao século XXI com uma ampla estrutura educacional. No 

entanto, sua influência na educação da classe trabalhadora não se faz apenas com 

esse contato direto. Sua atuação transborda os limites das atividades de suas 

entidades e chega ao restante da sociedade quando suas preocupações estão 

voltadas para a integração com o padrões de produtividade globais. Como vimos 

nos capítulos anteriores, empresas que não acompanham o desenvolvimento 

tecnológico e as formas de exploração da mão de obra não conseguem sobreviver 

em tempos de economia globalizada, isto é, se não houver integração não há 

competitividade.  

E competitividade é o termo que pode sintetizar o sentido das preocupações 

dos industriais brasileiros e, portanto, de sua grande representante, a CNI. Trata-se 

então de formar uma classe trabalhadora apta a produzir num contexto de alta 

competitividade mundial. Dado o grau de integração econômica entre diferentes 

setores, não basta submeter apenas a mão de obra industrial à dinâmica de 

produção no referido contexto. É necessário que as empresas fornecedoras e 

também as diversas prestadoras de serviço vivam uma mesma cultura e estejam 

prontas para os desafios produtivos que podem aparecer.  

Assim, vejamos como a CNI entende o contexto produtivo deste início de 

século e influencia a organização da educação básica articulada às suas 

necessidades.  

Utilizaremos como base da análise que faremos no restante do capítulo 

diversos documentos institucionais produzidos pela CNI a partir da década de 90 do 

século XX, que tratam de maneira direta o entendimento dos industriais - e dos 

gestores do capital a eles ligados - sobre o contexto produtivo de competitividade e 

                                                             
5
 Dados consultados no portal CNI: http://www.portaldaindustria.com.br/ em 05/11/2013. 

http://www.portaldaindustria.com.br/
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suas expectativas em relação à educação básica organizada e administrada pelo 

Estado Restrito.  

O documento da CNI de 1993, intitulado "Educação básica e formação 

profissional: uma visão dos empresários - EBFP", nos traz uma espécie de anúncio 

da política educacional da CNI para as próximas décadas. Sua publicação ocorreu 

na ocasião da "VI Reunião de presidentes das organizações empresariais ibero-

americanas" e constituiu-se como uma das principais publicações da entidade na 

década de 90, dado seu discurso direto à organização da educação básica (MELO, 

2009). 

As propostas para o contexto educacional presentes no texto estão 

articuladas a uma leitura do cenário econômico mundial. Nela a CNI demonstra sua 

atualização quanto às mudanças nos padrões de produção e nas formas de gestão 

da força de trabalho, indicando assim as principais alterações desejáveis para que a 

educação básica e formação profissional contribuam para um contexto de 

fortalecimento da competitividade dos empresários ibero-americanos frente ao 

mercado global. 

 Trata-se, portanto, de uma reunião entre gestores do setor industrial, com o 

objetivo de formular propostas que auxiliem no crescimento da produtividade do 

setor sob seu comando coletivo, tendo como base sua sólida experiência na 

articulação entre as necessidades das indústrias e as repostas educacionais, isto é, 

a experiência na organização e funcionamento da rede SESI-SENAI. 

Assim, as mudanças que atualmente marcam o setor industrial brasileiro são 

alvo de articulação dos gestores do setor há mais de vinte anos. Segundo a CNI 

(1993, p. 13), 

 

O novo paradigma da produção industrial tem seu fulcro em uma produção 

flexível e diversificada, na versatilidade, na modificação de produtos em 

função das necessidades e interesses do consumidor, bem como em uma 

organização do trabalho também flexível e descentralizada, com ampla 

capacidade de reação e adaptação a novas mudanças. 

 

O perfil do trabalhador desejado pelo setor também passou por alterações 

que acompanharam as mudanças acima. Ganharam espaço conceitos como 

"polivalência" e "poliqualificação" em detrimento da desqualificação (CNI, 1993, p. 9). 
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Há então o deslocamento das atenções para as características e potencialidades de 

desenvolvimento intelectual da mão de obra, requerendo competências e 

habilidades, além de novos e transitórios conhecimentos, dada a intensificação do 

uso de novas tecnologias para a ampliação da produtividade. Ainda no mesmo 

documento, os gestores industriais afirmam que  

 

Dentro dessa lógica tornam-se importantes o desenvolvimento da 

capacidade de adquirir e operar intelectualmente novas informações e a 

competência de superar hábitos tradicionais adquiridos numa forma 

ultrapassada de relações sociais, baseada na oposição linear entre capital e 

trabalho. (CNI, 1993, p. 18)  

 

Percebe-se, portanto, a indicação de um inevitável caminho proporcionado 

pelo desenvolvimento tecnológico, que na visão dos gestores industriais é sinônimo 

tanto de elevação de produtividade quanto de desenvolvimento social, uma vez que 

desvenda uma equivocada oposição entre capital e trabalho. E ainda se utiliza de 

diversos mecanismos para legitimar a visão que confunde as expectativas e projetos 

do setor com os do restante da sociedade. 

Neste sentido, a década de noventa foi marcante no que diz respeito à 

orientação da indústria nacional em se tornar competitiva no mercado mundial. Foi 

também nesta década que houve uma tendência, expressa em diversos documentos 

institucionais da CNI, de desejo pela diminuição da intervenção do Estado na 

economia ao mesmo tempo em que também requeria sua modernização por meio 

de reformas políticas e fiscais (OLIVEIRA, 2005). 

 

Podemos dizer que o empresariado, no transcorrer da década de 1990, foi, 

aos poucos, não apenas explicitando seu projeto de desenvolvimento, mas 

buscando fazer das classes adversárias sujeitos co-responsáveis pela sua 

implantação. (OLIVEIRA, 2005, p. 62) 

 

Ao investigar a formação e desdobramentos das concepções norteadoras da 

organização e funcionamento da CNI, Rodrigues (1998) demonstra que há três 

contextos diferentes de desenvolvimento desta concepções que permeiam suas 

diretrizes e ações6. Em todos esses contextos há também a elaboração de 

                                                             
6
 Para um estudo mais detalhado destes contextos, ver RODRIGUES (1998) e MELO (2010). 
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concepções pedagógicas que se articulam aos interesses de desenvolvimento do 

setor industrial. Assim, a entidade chega à passagem do século XX para o século 

XXI tendo como orientação principal a preocupação em integrar o setor ao contexto 

de competitividade global (MELO 2009 e 2010; OLIVEIRA, 2005; RODRGUES, 

1998). 

As principais fontes de pesquisa de alguns autores que estudaram o 

desenvolvimento do entidade são os discursos de seus presidentes, sobretudo 

Euvaldo Lodi (1938 - 1954) e Thomás Pompeu de Souza Brasil Netto (1968 - 1977), 

figuras marcantes de dois diferentes momentos (RODRIGUES, 1998). No entanto, a 

mudança de orientação da entidade, que da preocupação com a industrialização do 

país passou para a necessidade de inserir a solidez industrial ao novo contexto de 

produtividade mundial, também foi acompanhada de inovações no que diz respeito à 

forma de exposição de sua visão. Assim, a partir da década de 80 os discursos dos 

presidentes da CNI foram substituídos por relatórios técnicos e demais documentos 

institucionais como principais meios de divulgação dos trabalhos e das concepções 

da entidade.  

Segundo Rodrigues (1998, p. 97) "[...] os discursos e pronunciamentos 

presidenciais perdem relativa importância, transferindo seu papel para os 

documentos técnicos, que têm como interlocutores não só o governo, mas também a 

sociedade em geral, além, é claro, dos próprios industriais."  

Já para Oliveira (2005, p. 61), 

 

A propagação de ideias e desejos do empresariado, através de seus 

documentos técnicos e pelos meios de comunicação em massa, expressa 

um mecanismo de difusão da sua visão de mundo, buscando influenciar e 

esvaziar de sentido outras formas de pensar que possam estar presentes 

na sociedade. 

 

Mais do que uma estratégia de publicidade, tal mudança nos indica um 

fortalecimento das funções desempenhadas por um corpo técnico responsável pelo 

desenvolvimento da entidade e da orientação competitiva no país. Seu papel é 

realizar estudos de reconhecimento do contexto econômico, formular e divulgar 

planos e ações que visam integrar o setor e fortalecer o desenvolvimento do atual 

estágio capitalista no território brasileiro. Seus esforços não se restringem ao olhar 
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sobre as relações dentro das indústrias e atingem os diversos aspectos do 

funcionamento da sociedade que podem e devem contribuir para a elevação da 

produtividade do setor, visando superar dificuldades e atingir o desenvolvimento de 

melhores Condições Gerais de Produção. Trata-se, portanto, da atuação da classe 

dos gestores, e o documento de 1993, que trata especificamente da visão dos 

empresários sobre a educação básica e profissional, é expressão disso. Suas ações 

têm foco no desenvolvimento do Estado Amplo, mas também na administração do 

Estado Restrito. Como exemplo disso podemos verificar a atuação de Nassim 

Mehedff, responsável pela elaboração final do documento de 1993, que ocupou 

cargos na direção do SENAI
7
, no Banco Interamericano de Desenvolvimento

8
 e, 

posteriormente, no Ministério do Trabalho9. 

É neste contexto de articulação que os gestores da CNI atuam. O documento 

econômico e educacional de 1993, precedido por outro importante documento de 

198810, além de antecipar a redação de inúmeros documentos institucionais, 

marcaram a orientação da CNI para o contexto da competitividade industrial, isso 

apenas poucos anos após completar o processo de industrialização fordista no 

Brasil - sólido, porém obsoleto frente ao contexto econômico global (RODRIGUES, 

1998, p. 93). Ao invés de substituir importações, a orientação competitiva deveria 

levar os empresários a buscar por mercados externos. No entanto, uma série de 

barreiras impediam esta transição, sendo uma das principais a necessidade de 

introduzir a produção flexível no contexto da indústria nacional. E esta introdução, 

por sua vez, exigia um conjunto de esforços para superar importantes barreiras no 

sentido de aprimorar as Condições Gerais de Produção e assim reduzir os custos 

para os industriais. No documento Competitividade Industrial: uma estratégia para o 

Brasil, de 1988, a CNI evidencia a importância de se intensificar a articulação entre o 

Estado Amplo e o Estado Restrito. 

 

A tarefa que se impõe é a elaboração de uma estratégia que permita recriar 

a institucionalidade, incluindo o papel do Estado como agente produtivo e 

normativo, e a viabilização de novos instrumentos que reconheçam o 

esgotamento do modelo substituidor de importações e a existência de um 

parque produtor complexo. (CNI, 1988 apud RODRIGUES, 1998, p. 99) 

                                                             
7
 Assessor de planejamento da direção nacional. 

8
 Especialista em projeto de educação para a América Latina. 

9
 Secretário de formação e desenvolvimento profissional. 

10
 CNI. Competitividade industrial: uma estratégia para o Brasil.  
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Neste sentido, a entidade propõe a mudança de papel do Estado. Para a CNI, 

era necessária uma reforma fiscal que reduzisse a tributação sobre a produção 

industrial ao mesmo tempo em que reivindicava maiores investimentos em ciência e 

tecnologia, sem que isso significasse o deslocamento de verbas de áreas sociais, 

principalmente saúde e educação. As privatizações também estavam em pauta, uma 

vez que possibilitariam efetiva mudança de orientação no que se refere à 

participação do Estado na produção nacional. Com as privatizações os industriais 

pretendiam que o Estado deixasse de ser produtor para ocupar o posto de facilitador 

da produção (RODRIGUES, 1998, p. 102), assegurando investimentos na criação e 

aperfeiçoamento das Condições Gerais de Produção. 

Apesar do desafio produtivo, logo os resultados foram aparecendo. Entre as 

medidas de modernização da produção aplicadas, podemos destacar a introdução 

de tecnologia de base microeletrônica e a adoção de novas formas de gestão da 

força de trabalho, sobretudo com a subcontratação da mão de obra por meio de 

empresas terceirizadas. Segundo Alves (apud OLIVEIRA, 2005, p. 50) 

  

O descompromisso do empresariado com os trabalhadores e o seu apetite 

voraz para o enriquecimento nos fazem registrar o fato de que, no mesmo 

período (1987 - 1994) em que se comprovou a perda de  mais de um milhão 

de postos de trabalho, a indústria nacional alcançou uma produtividade 

superior a 49%. 

 

A fórmula apresentada pela CNI em 1988 pode ser resumida como um projeto 

de redução de custos do Estado Amplo para o desenvolvimento das Condições 

Gerais de Produção e de reivindicação pela ampliação da participação do Estado 

Restrito no fortalecimento destas, com destaque para a educação. 

Ainda no mesmo contexto do início da década de noventa, a indústria fez um 

diagnóstico da ineficiência do sistema educacional brasileiro, constatando que a 

área é uma das principais barreiras para a elevação da produtividade, ou seja, uma 

das principais Condições Gerais de Produção. A iniciativa é expressão dos anseios 

da entidade quanto à participação no rumos da educação básica brasileira, 

divulgados inclusive no documento de 1988. Em 1993 sua propriedade quanto à 

análise da eficiência das políticas públicas em educação, sobretudo quando 

vinculadas ao mundo do trabalho, é defendida como inquestionável. 
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[...] os empresários industriais, mais até do que os educadores, são 

precisamente os que hoje identificam tendências na relação entre as 

transformações pelas quais vem passando o processo de trabalho e o nível 

de escolaridade e a qualificação real exigida pelo processo produtivo. É 

consenso entre os industriais que a relação educação - mundo do trabalho, 

diante das novas tecnologias tornou-se mais necessária ao mesmo tempo 

que mais complexa, e, visto o nível de qualidade do sistema educacional, 

mais contraditória e mais defasada. (CNI, 1993, p. 14) 

 

Neste contexto de autoafirmação sobre a necessidade de participação nos 

assuntos relativos à proposição de políticas públicas para a organização e 

funcionamento da educação, o setor industrial transborda os limites das  

declarações e passa à elaboração de documentos especializados sobre o assunto. 

Segundo Oliveira (2005, p. 101), "o empresariado passa a participar de vários fóruns 

de discussão e a divulgar suas ideias em livros, documentos técnicos e periódicos 

como forma de disputar o direcionamento da política educacional brasileira". Assim, 

o documento de 1993 é expressão destes esforços direcionados. 

Suas concepções sobre educação seguiram - e continuam a seguir - seu 

entendimento sobre o tipo de trabalhador que passou a ser requerido pelas 

indústrias. Independentemente das tecnologias utilizadas na produção, já não era 

aquele especialista em uma ou outra atividade, mas sim aquele capaz de exercer, 

com competência, diversas atividades diretamente relacionadas. Ao invés de se 

ocupar e se especializar em uma determinada atividade sem conhecer o processo 

produtivo que incorporava seus esforços, tornou-se necessário um trabalhador 

conhecedor de diversas etapas do processo e capaz de interferir e gerenciar a 

solução de problemas nestas diversas etapas. Esta mudança significativa requeria, 

portanto, uma drástica mudança na preparação destes trabalhadores antes mesmo 

do contato com a produção direta, "[...] a educação básica tornava-se uma 

precondição para que o trabalhador fosse capacitado para o desempenho de várias 

tarefas" (OLIVEIRA, 2005, p. 87). 

Para a CNI (1993, p. 17) é necessário então "[...] uma ampla reforma 

curricular para colocar o sistema educacional no compasso das mudanças 

tecnológicas e das novas exigências de qualidade e competitividade". A estratégia 

da entidade para os próximos anos é anunciada da seguinte forma 
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O empresariado deve exigir, juntamente com outros segmentos da 

sociedade, participação efetiva na gestão das instituições 

educacionais [...] Consequentemente, o empresariado deve induzir a sua 

participação na gestão direta dessas instituições, juntamente com outros 

setores da sociedade. Essa participação deve se dar na gestão tanto 

administrativa-financeira das escolas como na discussão da definição de 

currículos, conteúdos de formação e, em especial, nos critérios de avaliação 

de efetividade das agências formadoras. (CNI, 1993, p. 23-24, grifos do 

autor) 

 

A CNI ainda vai além. No que se refere à formação da força de trabalho, a 

educação formal não é o único alvo da instituição. Sua articulação com a vida 

cotidiana do trabalhador é vista como potencial indutor de hábitos que podem 

interferir de maneira positiva para a elevação da produtividade. Assim, no 

documento de 1993 é explorada a "[...]  capacidade [do trabalhador] de transferir 

conhecimentos adquiridos na sua vida cotidiana para o ambiente organizado do 

sistema produtivo" (CNI, 1993, p. 18). Destacamos aqui o contato das novas 

gerações de trabalhadores com tecnologias de base microeletrônica no próprio 

ambiente doméstico. A utilização cotidiana de equipamentos eletrônicos com 

tecnologias similares as das máquinas produtivas pode familiarizá-las com o 

contexto produtivo antes mesmo de sua entrada no mercado de trabalho, 

proporcionando, desta forma, um amplo repertório de atitudes diretamente 

relacionadas ao manuseio de tecnologia microeletrônica (BERNARDO, 2004). No 

entanto, neste âmbito, as contribuições podem ser limitadas se a cultura empresarial 

não permitir a participação dos trabalhadores  sobre as diferentes etapas de cada 

processo. Isto significa que as mudanças em busca da competitividade devem 

atingir também as concepções dos próprios empresários (CNI, 1993. p. 18). 

Para os gestores industriais, no contexto da produção flexível, os 

trabalhadores adquirem maior importância sobre o gerenciamento do processo 

produtivo. Assim,  

 

Os recursos humanos - a capacidade de iniciativa, a competência 

profissional, a inventividade, a disciplina e o hábito de agir no presente 

tendo em vista o futuro - são fatores de produção pelo menos tão 

importantes para a criação de riqueza quanto qualquer outro tipo de capital. 

A tendência no mundo moderno é clara no sentido de tornar o 'cérebro', 



88 

 

cada vez mais, o fator decisivo para o sucesso econômico. (FIESP apud 

OLIVEIRA, 2005, p. 71) 

 

Diferentemente dos primeiros anos da CNI, sob a presidência de Euvaldo 

Lodi, a universalização da educação básica ganha destaque e torna-se prioridade. 

Ao explorar o percurso da entidade, Rodrigues afirma que, para esta, no contexto 

estratégico da década de 90, "[...] uma força de trabalho desprovida de educação 

básica conduzirá a indústria brasileira a uma letargia fatal" (1998, p. 130). 

Assim, o documento de 1993 aborda a necessidade, vista pela CNI, de um 

sistema de ensino que desenvolva em seus alunos grupos de habilidades em três 

níveis. O primeiro, denominado "habilidades básicas", pode ser sintetizada na 

capacidade de pensar, ou seja, de tratar conjuntos de informações de maneira útil à 

tomada de decisões dentro dos ambientes de trabalho. O segundo é chamado de 

"habilidades específicas" que demanda o desenvolvimento do primeiro e tem como 

pressuposto a oferta de uma variedade de cursos que possibilitem ao trabalhador 

sua qualificação e atualização. Já o terceiro, "habilidades de gestão", pretende 

desenvolver o que é expresso no documento como "conceito de trabalho autônomo", 

retirando a responsabilidade do gerenciamento de um trabalhador extra, e 

potencializa-o no conjunto de trabalhadores, desenvolvendo sua responsabilização 

pelos resultados de suas atividades (CNI, 1993, p. 20-21). 

Sobre as habilidades de gestão, Rodrigues (1998, p. 138) destaca que 

 

Este novo tipo de trabalhador precisa, ainda, ser capaz de tornar-se um 

"déspota de si mesmo", já que não é mais o eficiente clic-clac contínuo das 

máquinas que determina externamente o ritmo de trabalho. O próprio 

trabalhador torna-se responsável pela eficiência da produção de mais-valia 

relativa, sem esquecer que no chip estão encerradas as informações do 

ritmo de produção de cada operador. O autocontrole e os pulsos binários 

substituem, na produção participativa, os capatazes e o clic-clac da 

maquinaria de base eletromecânica. 

 

E ainda, em outro documento11, há a seguinte afirmação 

 

                                                             
11

 CNI. Rumo à estabilidade e ao crescimento. Rio de Janeiro, 1992. 
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No âmbito da política tecnológica deve ser incorporado um esforço 

significativo na formação de recursos humanos adequados às exigências 

dos novos processos produtivos. Para tanto é necessário eliminar as 

carências educacionais básicas da população, que não podem ser 

confundidas apenas com o domínio da língua, mas que devem alcançar 

outros requisitos educacionais como a matemática e os princípios da lógica, 

necessários à progressiva substituição dos trabalhos repetitivos por 

processos de produção mais interativos. (CNI apud OLIVEIRA, p. 93) 

 

Se a  educação básica é o centro das preocupações educacionais da CNI no 

fim do século XX, podemos afirmar que o conceito central da educação básica 

reivindicada pelos gestores do setor é "aprender a pensar" (CNI, 1993, p. 20). Assim, 

os conceitos de polivalência e responsabilização estão vinculados às habilidades 

que passaram a ser requeridas aos trabalhadores. Tais conceitos não são estáticos 

e passaram por desenvolvimentos na década seguinte, assim como o repertório de 

conhecimentos e, sobretudo, habilidades requeridas. Para Melo (2009, p. 910-911), 

na educação, temos implicações desta cultura flexível no desenvolvimento da 

conhecida pedagogia das competências e do "aprender a aprender". 

É, portanto, sob este conjunto de elaborações textuais e medidas que a 

entidade chega ao século XXI, inegavelmente marcada pelo anseio de atingir e 

consolidar sua entrada em um mercado competitivo global por meio do 

aperfeiçoamento das Condições Gerais de Produção, essencial para a integração do 

capitalismo no território brasileiro à estrutura de poder global. 

Em 2005, a CNI divulga um plano de ação para estruturar sua proposta de 

desenvolvimento e atingir o contexto almejado na década anterior. Trata-se do Mapa 

estratégico da indústria 2007-2015. Considerando o ano de sua publicação, 

percebemos nele um conjunto de propostas norteadoras do setor industrial por um 

período de dez anos. Este conjunto de propostas atinge tanto os diversos setores da 

organização econômica do setor, como diversas esferas da organização e 

funcionamento do Estado Restrito. No entanto, manteremos nossas atenções 

voltadas para a leitura de contexto sobre as relações de produção e as ações 

pretendidas para a esfera educacional, com destaque para a educação básica.  

O contexto de competitividade global é o grande estruturador do Mapa 

Estratégico. Tal contexto deixa de ser uma projeção para se tornar realidade 

concreta. 
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A indústria não tem escolha. A única opção possível é ser uma indústria de 

classe mundial. A indústria brasileira compete em mercados globais e 

participa, de forma crescente, em cadeias de produção integradas. Isso 

impõe dois desafios: ela tem que estar preparada para responder aos 

desafios da globalização e às mudanças de organização da produção. O 

País tem que elaborar um programa coerente voltado para a criação de um 

ambiente econômico e institucional de classe mundial. (CNI, 2005, p. 11) 

 

Percebemos que a entidade propõe uma agenda da indústria, e do país, 

balizada por um conjunto de prioridades que se resumem num quadro de 

favorecimento à competitividade e integração ao mercado mundial. Ainda segundo a 

CNI  (2005, p. 9), "o Mapa define objetivos, metas e programas capazes de 

consolidar o Brasil como uma economia competitiva, inserida na sociedade do 

conhecimento [...]". Segundo Melo (2010, 2012), este é o documento mais amplo e 

mais importante publicado pela entidade nos anos 2000. 

A inserção da indústria no contexto da competitividade passa pela criação de 

um ambiente que facilite o desenvolvimento de suas atividades. Assim, é recorrente 

a reivindicação de reformas em diversas áreas no sentido da superação de 

problemas básicos de infraestrutura. 

 

A estratégia do setor se forma a partir de uma base – a competitividade – e 

se alicerça na exploração das vantagens comparativas naturais e na 

aquisição de vantagens competitivas. 

As fontes primárias da competitividade industrial são a produtividade e a 

eficiência. É uma tarefa que depende das empresas e da qualidade do 

ambiente em que operam. (CNI, 2005, p. 14) 

 

O trecho citado demonstra que a principal estratégia utilizada pelos industriais 

constitui-se como a busca por melhores meios de integração e uso intensivo de 

processos e relações que, no primeiro capítulo, chamamos de Condições Gerais de 

Produção (BERNARDO 1991, 1998) e que, por sua vez, são fatores determinantes 

para a elevação da produtividade. 

O papel do Estado Restrito é avaliado e redimensionado para que possa 

favorecer o alcance dos objetivos que se impõem. Há o anseio pelo aumento da 

participação dos gestores do setor industrial no sentido de reorganizar os processos 

econômicos e a entidade afirma que "[...] não há como prescindir de uma 
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participação ativa do setor privado no maior número possível de atividades e de uma 

ação consistente para a consolidação de um Estado eficiente" (CNI, 2005, p. 14), já 

que a atuação do Estado é tida como ineficiente, custosa e obsoleta, sobretudo em 

seu sistema tributário. Além disso, seu projeto de desenvolvimento é diagnosticado 

com rachaduras e lacunas em seus pilares (CNI, 2005, p. 14).  

A participação do setor deve incidir, portanto, em diversas áreas, inclusive nas 

diversas etapas de formulação e implementação de políticas públicas (CNI, 2005, p. 

15). Todas as ações não passam de ajustes no sentido de estabelecer certa 

harmonia na integração entre as duas esferas da estrutura de poder, isto é, Estado 

Amplo e Estado Restrito. 

As relações de educação são tidas e exploradas no documento como peça 

chave e é fortalecido o discurso sobre a importância da educação básica no 

processo de estruturação do capitalismo flexível.  

 

Educação e conhecimento são pilares do Mapa. O aumento da 

competitividade e da capacidade de inovação dependem do equivalente a 

uma revolução no sistema de educação e da geração e difusão do 

conhecimento. A chave dessa transformação reside em medidas voltadas 

para a elevação da qualidade da educação básica e na criação de 

condições para o desenvolvimento de um sistema de educação continuada 

flexível e de qualidade. (CNI, 2005, p. 14, grifos do autor) 

 

Assim, suas formas e conteúdos também exigem reformulações. Os gestores 

industriais reivindicam "[...] um sistema educacional alinhado aos anseios da 

sociedade, que fomente o empreendedorismo e esteja preparado para atender os 

desafios da economia do conhecimento" (CNI, 2005, p. 14). A educação básica é 

colocada, portanto, na base da agenda de desenvolvimento industrial e nacional. 

Alcançada a universalização do ensino fundamental, as críticas recaem sobre 

o acesso ao ensino médio e à qualidade da educação básica. No entanto, neste 

documento não é apresentada uma definição clara sobre o que seria a qualidade da 

educação.  

É certo que sua definição de qualidade está relacionada às contribuições que 

pode proporcionar aos ambientes produtivos, sobretudo a partir do processo de 

flexibilização das relações de trabalho e da gestão da mão de obra e, também, do 

uso intensivo de tecnologias da informação nos ambientes produtivos. 
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No documento utiliza-se os resultados do PISA12 como referencial de análise 

sobre a qualidade da educação. Uso que condiz com o contexto em pauta, uma vez 

que a tal avaliação tem como principais objetivos conhecer a capacidade de leitura,  

comunicação escrita e o desenvolvimento de raciocínio lógico dos alunos de 15 anos 

- idade em que estão prestes a entrar no mercado de trabalho formal no Brasil, o 

que ocorre aos 16 anos13.  

Mais do que conhecimentos, o que se põe na pauta educacional é o 

desenvolvimento de atitudes favoráveis à produtividade no contexto atual. Tais 

atitudes também são conhecidas como competências e habilidades. 

 

A educação é uma fonte de crescimento e uma das bases da elevação 

da produtividade [...] O posicionamento competitivo da indústria brasileira 

está, cada vez mais, apoiado na agregação de valor e na inovação. É 

imprescindível prover um ambiente de geração e disseminação de 

conhecimentos em grande escala, fundado no acesso amplo às tecnologias 

de informação, no desenvolvimento de competências profissionais e 

humanas adequadas às necessidades do setor produtivo e no fomento ao 

empreendedorismo e à criatividade. (CNI, 2005, p. 31, grifos do autor) 

 

Note-se que no trecho acima há também a preocupação com o 

desenvolvimento de competências humanas, o que demonstra a existência de um 

projeto de formação humana adequada à produção capitalista, ou seja, além da 

educação formal, o projeto capitalista também visa a incorporação dos 

conhecimentos e atitudes cotidianos ao ambiente produtivo, tal como anunciado em 

1993. Desta forma, a produtividade torna-se mais do que uma exigência do trabalho, 

é também uma qualidade pessoal para toda a vida em seus diversos aspectos.  

Neste sentido, existe a valorização do empreendedorismo como um 

comportamento social adequado e necessário ao contexto. A educação representa 

condição essencial para difusão da cultura empreendedora em diversas etapas de 

ensino e da vida, conforme afirma a entidade no trecho abaixo. 

 

                                                             
12

 Programa Internacional de Avaliação do Estudante, organizado pela Organização para Cooperação 
e desenvolvimento econômico (OCDE). 
13

 Adolescentes com idade entre 14 e 16 anos só podem trabalhar na condição de aprendizes e 
devem estar matriculados na educação básica. Abaixo desta idade o trabalho é proibido.  
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Promover a cultura empreendedora na educação significa desenvolver 

valores para criar a prática de comportamentos individuais na busca de 

soluções e iniciativas na gestão do próprio negócio, na participação e 

organização das formas de geração de renda e emprego e na condição de 

cidadão ativo, como empreendedor social. 

Requer uma atitude proativa e inovadora do cidadão para sua sustentação, 

que deve ser difundida entre crianças, jovens e adultos como uma 

possibilidade de aplicação de conhecimentos e de realização pessoal, de 

utilização da criatividade, habilidade, liderança e visão de futuro. 

Deve ser apoiada pelo sistema de ensino com o desenvolvimento de 

conceitos, tecnologias, metodologias e práticas e com o suporte para a 

aplicação de princípios de organização, técnicas e normas facilitadoras do 

sucesso da iniciativa individual e coletiva. (CNI, 2005, p. 34-35) 

 

Como é possível observar, a cultura empreendedora não diz respeito apenas 

àqueles que participam do mundo dos negócios ou têm potencial para isso. Sua 

difusão deve ocorrer, segundo os gestores do setor, em toda a sociedade e 

incorporar-se ao conjunto de qualidades e ações cotidianas de cada cidadão. Mais 

do que preparar um ou outro grupo de trabalhadores para determinado setor 

produtivo, trata-se de expandir um modelo para toda a sociedade e imergi-la em 

vivências sociais cotidianas facilitadoras do processo produtivo. A proatividade 

requerida visa a dinamização da economia por meio de mudanças no contexto 

interno da produção. Um cidadão adaptado a esta cultura não a ignora ao sair da 

empresa, não interrompe suas ações por que não está em horário de trabalho, ele 

desenvolve práticas ligadas à cultura empreendedora a todo momento e se qualifica, 

portanto, para os momentos de produção direta. Assim, o empreendedorismo passa 

a ser uma qualidade pessoal e não mais profissional. Segundo Melo (2010, p. 118), 

a formulação da entidade sobre a necessidade de difusão da cultura empreendedora 

torna possível apreender "[...] o movimento que leva a formação educativa para o 

âmbito das subjetividades, comportamentos e iniciativas individuais, o que 

dispensaria uma formação densa de conteúdos teóricos [...]". E ainda, "o 

empreendedorismo constitui-se em uma das mais relevantes categorias da 

pedagogia dos empresários brasileiros" (MELO, 2012, p. 34). 

Além da cultura empreendedora, há outra categoria bastante presente nas 

formulações dos gestores do Estado Amplo sobre a necessidade de transformações 

na formação da mão de obra para o capitalismo flexível. Trata-se do que é 
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conhecido como empregabilidade. A documentação até aqui analisada também faz 

referência a esta categoria quando afirma a necessidade de educação continuada e 

auto aperfeiçoamento, práticas valorizadas no contexto do capitalismo flexível e já 

abordadas no capítulo anterior.  

Apesar de seu diálogo explícito com a cultura empreendedora, podemos 

entender a empregabilidade como um conjunto de esforços realizados pelos 

trabalhadores no sentido de se manterem atualizados quanto às constantes 

mudanças dos ambientes de produção, caracterizando-se como um perfil desejado 

não só aos que estão empregados, mas também àqueles que almejam entrar ou 

mesmo retornar ao mercado de trabalho. Isto faz com que a procura por meios de 

qualificação seja intensa e configura-se como uma característica individual desejada 

pelas empresas. Segundo Lucília Machado (1998, p. 18-19), "o conceito de 

empregabilidade tem sido utilizado para referir-se às condições subjetivas de 

integração dos sujeitos à realidade atual dos mercados de trabalho e ao poder 

que possuem de negociar sua própria capacidade de trabalho [...]" (grifo do autor). 

Esta visão sobre a categoria empregabilidade é bastante presente no 

documento Educação para a nova indústria, publicado pela CNI em 2007. Como a 

própria entidade afirma, o conteúdo do documento é constituído por um programa de 

âmbito nacional para ser desenvolvido no interior da rede SESI-SENAI, 

configurando-se também como um desdobramento do Mapa estratégico da indústria 

2007-2015. Isto é, o programa corresponde a ação direta da entidade no setor 

educação com base em seus interesses no contexto de competitividade global. 

Apesar de se referir às modalidades de ensino organizadas e administradas 

diretamente pela própria CNI, são  constantes as referências a um contexto geral da 

educação brasileira, o que nos demonstra sua intenção de dialogar e influenciar a 

organização das relações de educação em todo o país. 

O programa Educação para a nova indústria desenvolve-se a partir de 

estudos sobre o que é chamado de forças transformadoras. A análise de contexto  

desenvolvida pelos técnicos da entidade a partir da década de 90 do século XX, e 

presente em diversos documentos recentes, levou à classificação destas forças 

transformadoras na seguinte disposição: novos perfis profissionais, novas regiões 

industriais, novas tecnologias, aceleração do ritmo de crescimento (CNI, 2007). 

Com base nestas forças transformadoras, a CNI traça as diretrizes de 

desenvolvimento da área educacional. O programa aborda incisivamente diferentes 
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etapas da educação, desde a básica até a superior, passando também pela 

educação profissional, continuada e EJA14. É um programa completo que visa 

orientar o abastecimento de mão de obra apta a trabalhar em diferentes ramos da 

indústria nacional. 

Apesar do largo campo de ação, novamente a educação básica recebe 

destaque devido ao seu papel associado ao desenvolvimento das competências 

básicas. Para a entidade  

 

As chamadas competências básicas, formadas pela educação básica e a 

continuada, são condição para o desenvolvimento das demais 

competências, inclusive as profissionais, na medida em que possibilitam 

continuar aprendendo e aperfeiçoando-se durante toda a vida. (CNI, 2007, 

p. 21) 

 

No trecho citado a educação básica é associada à educação continuada, o 

que mostra seu papel imprescindível. Segundo Melo (2010, p. 133)  

 

Caberia, portanto, à escola formar com qualidade na educação básica e ao 

trabalhador se adaptar a cada estratégia formativa das empresas em que 

venham a trabalhar, seguindo, de forma flexível, a orientação particular de 

cada uma de forma competente e produtiva.  

 

Assim, segundo os interesses da CNI, a educação básica deve preparar os 

trabalhadores para um processo de contínua aprendizagem que não está 

imprescindivelmente ligado a outras etapas de ensino, mas principalmente à 

adaptação da classe trabalhadora ao movimento de constantes mudanças  

tecnológicas e nos padrões de produção, além das demandas originadas destas 

mudanças. 

O programa ainda destaca a necessidade de maior participação dos 

empresários nas definições acerca da organização e funcionamento da educação 

básica. O argumento é baseado em comparações feitas com outros países. Para a 

entidade, 

 

                                                             
14

 Educação de Jovens e Adultos. 
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Na maioria dos países, a formação básica é realizada com forte participação 

dos empresários. São eles que conhecem as tendências do mercado e as 

tecnologias. A questão da “pontaria” é essencial. São os empresários que 

mais conhecem o tipo de profissional que necessitam. Tudo tem de ser feito 

com estabilidade e agilidade. A competição internacional está impondo às 

empresas mudanças rápidas na forma de produzir e vender. Acertar no alvo 

depende de um ajuste contínuo, ágil, flexível e bem informado. 

Por isso, não basta ser compulsório. O financiamento precisa contar 

com a participação ativa dos empresários. Esse sistema é 

complementar à rede pública para a capacitação profissional, com a 

vantagem de possuir maior velocidade de ajuste às mudanças, em 

função de retratar a cultura da indústria. Com mais agilidade e com 

melhores canais para troca de informações, a gestão empresarial 

consegue manter o timing do sucesso. (CNI, 2007, p. 38-39, grifos do 

autor) 

 

A CNI mantém-se atualizada frente às transformações do mundo do trabalho. 

Seu principal objetivo, como demonstrado no trecho destacado acima, é manter-se 

no ritmo de produtividade global. Mais do que uma qualidade, é uma necessidade 

fundamental. Categorias como empreendedorismo e empregabilidade, bastante 

difundidas e almejadas em sua documentação publicada no século XXI, juntam-se à 

polivalência requerida nas duas décadas anteriores para compor um novo padrão de 

exploração da mais-valia relativa. 

Toda a atenção voltada à educação básica justifica-se não apenas por seu 

caráter preparatório, mas sobretudo para elevação do estoque de capital humano. 

Em todos os documentos analisados é recorrente a referência à teoria do capital 

humano15, segundo a qual há uma intrínseca ligação entre educação e 

desenvolvimento econômico. De acordo com a visão da entidade,  

 

O capital humano nas organizações, considerado na sociedade do 

conhecimento como o principal ativo das empresas, é formado pelo 

conjunto de habilidades que as pessoas detêm, adquiridas por meio de 

processos educativos, treinamento ou da experiência. (CNI, 2007, p. 21) 

 

                                                             
15

 Para um estudo mais aprofundado sobre a Teoria do Capital Humano, ver SCHULTZ, T. O capital 
humano. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 
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Fica então evidente a relação dos gestores do setor industrial com o 

desenvolvimento dos processos educacionais. Apesar de construir um programa de 

ação específico para a organização e funcionamento das relações de educação sob 

a administração da CNI, o histórico de suas ações e o conteúdo de seus 

documentos evidenciam a proposta de atingir também o funcionamento da educação 

organizada e gerida pelo Estado Restrito. Afirma-se, portanto, que "elevar a 

qualidade da educação básica permitirá ao País aumentar o estoque de capital 

humano com efeitos diretos nas estratégias da indústria, de melhorar a 

produtividade e a qualidade e de estimular a atividade de inovação nas empresas" 

(CNI, 2005, p. 32), compondo um cenário mais favorável para sua integração à 

estrutura de poder. 

Destacamos ao longo do texto diversos conceitos desenvolvidos e explorados 

pelo capitalismo flexível. Polivalência, saber pensar, empreendedorismo, 

empregabilidade, sob o manto da teoria do capital humano, são potenciais 

catalisadores para mudanças nas formas e conteúdos das relações de educação 

geridas no seio da estrutura de poder. O elo de ligação entre todos estes conceitos, 

presente em todas as ações desenvolvidas e planejadas para a área da educação é 

o que conhecemos como competências.  

A abordagem da CNI sobre a necessidade de desenvolvimento dos mais 

variados tipos de competências para o conjunto da força de trabalho à sua 

disposição ocorre já no documento de 1993
16

 e percorre o conteúdo de todos os 

outros documentos abordados. Na verdade, em nenhum momento o tema educação 

é abordado sem que se faça referência à necessidade de desenvolvimento de  

diferentes competências para a qualificação dos trabalhadores atuais e das futuras 

gerações.  

Seu tratamento é também o norteador para as ações da entidade, é a partir 

dele que nascem suas propostas. É também o elemento central de diálogo entre 

gestores do Estado Amplo e Estado Restrito nas especificidades da área 

educacional, conforme afirma, em 2007, o então presidente da CNI, Armando de 

Queiroz Monteiro Neto, 

 

                                                             
16

 CNI. Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários. Rio de Janeiro, 

1993. 
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O setor produtivo requer trabalhadores cada vez mais capacitados e 

qualificados. Disso decorre a necessidade de identificar quais as 

competências dos perfis profissionais desenhados para atender às novas 

demandas da indústria. O processo não é estanque, mas de grande 

sinergia: assim como a educação contribui para o avanço da indústria, esta, 

por sua vez, retribui provocando mudanças no ambiente educativo. (CNI, 

2007, p. 08). 

 

O papel da educação básica está em não só desenvolver competências 

básicas, mas também preparar o trabalhador para o desenvolvimento de 

competências mais complexas e específicas. Sem ela torna-se inviável o 

desenvolvimento da cultura empreendedora, da polivalência e das preocupações 

com empregabilidade baseada na formação continuada. Isto é, todo o projeto da CNI 

é ameaçado, segundo esta visão.  

No que tange ao ensino superior brasileiro, por exemplo, a entidade afirma 

que este 

 

[...] precisa atender às necessidades da economia do conhecimento e do 

desenvolvimento industrial do País, promovendo a oferta de novos talentos 

e competências. Os conteúdos acadêmicos devem ser reformados para 

incluir habilidades e novas competências (capacidade de comunicação, 

resolução de problemas, trabalho em equipe) e orientados à utilização 

prática dos conhecimentos teóricos, favorecendo a empregabilidade dos 

profissionais formados. (CNI, 2005, p. 32) 

 

Preparar parte da força de trabalho para este contexto requer uma atuação 

devidamente orientada da educação básica. Assim, as preocupações e ações 

também recaem sobre os educadores. Segundo Melo (2010, p. 136), 

 

Todas as ações acima previstas levam a um único objetivo geral, que é o 

atendimento, desde a educação básica, às demandas da indústria, o que 

exige desde a mudança na estrutura física das escolas, ou sua otimização, 

até a sua adequação aos novos cenários da indústria, na era da informação 

e da microeletrônica, além da flexibilidade para atender à produção de 

maneira rápida e eficiente – o que de modo algum é alcançado 

normalmente pelo sistema oficial de ensino brasileiro – terminando pela 
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formação daqueles que estarão à frente desta formação, os docentes, 

técnicos e gestores. 

 

Muitas das ações previstas e executadas pela CNI são destinadas à própria 

rede de educação organizada e gerida por ela, isto é, a tríade SESI-SENAI-IEL. No 

entanto, tal como afirmamos em diversos momentos e constatamos por meio da 

análise do conteúdo de seus documentos, e com base na abordagem teórica do 

primeiro capítulo, o projeto de educação dos gestores da CNI não é restrito. Visa 

influenciar a formação de toda a classe trabalhadora, em diferentes níveis, para 

integrar o padrão de exploração brasileiro ao global, ou mesmo compor um novo 

padrão com identidade própria, como afirmou o atual presidente da entidade, 

Robson Braga de Andrade, em artigo de dezembro de 201317. Segundo ele 

 

Devemos ter clareza do que queremos e de como chegar lá, desenhando 

um modelo próprio que incorpore boas práticas estrangeiras e deixe 

florescer o nosso jeito singular de resolver problemas. [...] A elaboração das 

políticas públicas tem que ser orientada para o crescimento econômico e 

estar afinada não só com a realidade, mas também com nossa visão de 

futuro. [...] Temos maturidade para afastar o falso dilema que opõe atuação 

estatal e privada. Devemos andar juntos, em parceria. O Estado tem um 

papel importante no estímulo à atividade econômica, por meio de políticas 

de fomento, na construção da infraestrutura e na inovação tecnológica. [...] 

Enfim, podemos adaptar às nossas necessidades, sem precisar de 

nenhuma revolução no pensamento, características encontradas em 

diversos países, como o pragmatismo chinês, a resiliência japonesa, a 

obsessão pela educação dos sul-coreanos, a facilidade para fazer negócios 

dos norte-americanos e a força industrial alemã. Tudo isso deve ser 

temperado com a nossa criatividade e boa disposição para a vida, formando 

o verdadeiro modelo brasileiro de desenvolvimento. É só uma questão de 

planejar, concretizar e persistir. 

 

Se um modelo próprio ou semelhante a outros, não importa, este necessita 

estar integrado. Como condição geral de produção, a área educacional é 

imprescindível para atingir e manter essa integração. E como vimos, em todas as 

modalidades de ensino e em todos os conceitos abordados um tema é sempre 

                                                             
17

 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/12/1387547-robson-braga-de-andrade-
o-modelo-brasileiro.shtml>. Acesso em: 22 dez 2013. 
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presente, isto é, a necessidade do desenvolvimento de competências. Assim, este 

também será o tema do nosso próximo capítulo, continuando o esforço para 

apreender o complexo processo de atuação da classe dos gestores na educação, no 

contexto de articulação entre Estado Amplo e Estado Restrito. 
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Capítulo 4 

Aspectos da integração: a presença da noção de competências na organização da 

educação básica como resposta do Estado Restrito às necessidades do Estado 

Amplo. 

 

 

 

 

 

Em 1996, às vésperas da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional1, o então ministro da educação, Paulo Renato Souza, em 

entrevista ao jornal Gazeta Mercantil2, fez a seguinte declaração em matéria 

intitulada Globalização exige mais educação, 

 

No passado, a educação, no Brasil, era coerente com o modelo de 

substituição das importações, com o modelo de uma sociedade fechada. 

Nunca tivemos uma escolaridade básica para todos; não demos prioridade 

ao ensino fundamental e, sim, à expansão da universidade e da pesquisa, 

das áreas de excelência, o que é muito coerente com um modelo fechado. 

Tínhamos a possibilidade de desenvolvimento tecnológico autóctone, mas o 

mundo mudou. [...] Temos, hoje, uma situação totalmente nova, que nos 

leva a repensar o modelo de educação, pois o modelo do passado, que 

privilegia áreas altamente sofisticadas em detrimento de uma expansão 

geral do ensino básico, já não é mais possível. É claro que precisamos 

continuar investindo em áreas de ponta na educação, na pesquisa. Também 

precisamos continuar apoiando a universidade, mas a prioridade passou a 

ser o ensino fundamental. [...] Ora, se vamos entrar num mundo que se 

globaliza e se tecnifica, em que o avanço técnico é muito acelerado, não 

podemos mais contar com uma força de trabalho que não seja educada. A 

força de trabalho precisa ter um nível básico de educação que lhe permita 

compreender os processo de produção, pois o trabalhador não pode mais 

ser treinado apenas para uma tarefa que se torna obsoleta rapidamente. 

Hoje, não há nada mais jurássico que um ferramenteiro da indústria 

automobilística. Num período de 15 anos, acabou a profissão que liderava 

as greves, que era a "crème de la crème" do operariado brasileiro. Estamos 

                                                             
1
 Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. 

2
 Edição de 26/11/1996. 
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no meio da terceira revolução industrial e mudou a relação de produção. 

Então, precisamos ter flexibilidade para que a força de trabalho se adapte 

ao novos tempos. [...] Os trabalhadores precisam ter uma base educacional 

ampla e sólida e que tenha uma grande oferta de oportunidades de 

aprimoramento profissional e de mudanças, tanto dentro da mesma 

profissão, quanto mudanças de profissão, porque a cada dia surgem novas 

profissões na área de serviços. O sistema educacional tem que responder a 

isso. Não se trata de investir cegamente no ensino profissionalizante, mas 

de investir em educação básica e ampliar a oferta de cursos 

profissionalizantes. 

 

Escolhemos tal passagem para iniciar este capítulo por se tratar de um trecho 

em que se evidencia a proposta de integração entre as duas esferas da estrutura de 

poder consideradas e analisadas em nosso texto.  

Com base no que foi escrito no capítulo anterior, podemos compreender que 

as afirmações do ministro da educação e principal gestor a frente das relações de 

educação formal no Brasil, entre os anos de 1996 e 2002, apresentam-se em grande 

sintonia com as formulações e os esforços do gestores industriais. Tal declaração 

pode até servir de complemento ao que está escrito em um dos documentos 

anteriormente analisados3 e de autoria da Confederação Nacional da Indústria, 

aprimorando-o e antecipando discussões que viriam à tona poucos anos depois. 

Em outra passagem, na mesma edição da Gazeta Mercantil4, o ministro da 

educação parece ainda completar o trecho acima, afirmando que  

 

[...] o mercado exige flexibilidade, qualidade e produtividade e que requerem 

por seu turno mais do que o conhecimento específico de procedimentos 

técnicos de um determinado posto de trabalho, mas competências e 

capacidades de aprendizagem que englobem ao "fazer" conhecimentos 

gerais e específicos e condições básicas para "saber aprender".  

 

Os anos que se seguiram a estas afirmações marcaram um conjunto de 

ações voltadas à "atualização" das relações de educação ao contexto produtivo 

brasileiro e mundial.  

                                                             
3
 Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários - EBFP. 

4
 Desta vez em matéria intitulada Abertura para todos os graus. 
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Tal como as mudanças que vinham ocorrendo, já há algumas décadas, no 

padrão de exploração da força de trabalho e na produtividade, tiveram que ser 

estudadas e exploradas pelo setor industrial no Brasil, mesmo pouco tempo após 

completar seu amplo desenvolvimento dentro do padrão anterior - taylorismo-

fordismo;  o setor educacional, longe de inovar, passou a respeitar e seguir as 

orientações globais de mudanças que ocorriam a partir dos países mais 

desenvolvidos e das formulações de organismos internacionais. 

Como um dos principais intérpretes deste novo cenário no Brasil, o setor 

industrial, representado pela CNI, demonstra a necessidade de manter a sintonia 

das declarações em relação aos gestores do Estado Restrito. Ainda na mesma 

edição da Gazeta Mercantil, a associação entre ambos é ainda mais evidente. Com 

o título CNI: procuram-se generalistas, as palavras do então presidente da entidade, 

o senador Fernando Bezerra, presentes no trecho a seguir, estabelecem diálogo e 

convergência com as declarações do ministro da educação. 

 

"Estamos convictos de que é absolutamente necessário o treinamento ou 

retreinamento, em parceria com as empresas, dos que receberam educação 

formal pelas escolas privadas e públicas, incluindo os estabelecimentos de 

ensino técnico, para que a indústria nacional possa dar o salto tecnológico e 

sobreviver em um mundo altamente competitivo". [...] Em seu entender, o 

desafio do país não é formar pessoas capazes de executar apenas um tipo 

de tarefa. Assim como está desaparecendo a figura do servente de 

pedreiro, exigindo-se hoje na construção civil de qualquer trabalhador que 

ele seja capaz não só de preparar a argamassa e assentar  tijolos, mas de 

preparar a estrutura para instalações elétricas, a indústria precisa de 

funcionários que possam adaptar-se rapidamente às transformações 

tecnológicas e aos novos métodos de produção e gerenciamento. "Diria 

que, em vez de especialistas restritos, precisamos hoje de generalistas, 

com boa formação em diferentes áreas."  

 

O que se depreende deste conjunto de declarações é que as relações de 

educação, na forma como vinham sendo orientadas, já não tinham espaço dentro do 

contexto produtivo que se apresentava. 

A inserção do parque industrial brasileiro no contexto de alta produtividade e 

competitividade global precisava, neste momento, ter uma nova direção na formação 

e treinamento de sua força de trabalho. Um modelo de carreiras estáveis e 
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especialização em áreas restritas já não acompanhava os padrões globais, agora 

pautados na versatilidade e flexibilidade da produção. Como vimos nos capítulos 

anteriores, é valorizada uma formação geral que prepare a maioria dos 

trabalhadores a lidar com diferentes contextos e ritmos produtivos, marcado pela 

grande variação de funções a desempenhar num mesmo ramo produtivo sem que 

isto impeça sua atuação em outros ramos. 

No final do capítulo anterior vimos que diversos conceitos que se depreendem 

do discurso dos gestores do setor industrial atingem as expectativas de formação da 

força de trabalho neste início de século. Neste sentido, a noção de  competências se 

destaca, pois se articula aos demais. 

Ao consultar ampla bibliografia sobre a noção de competências encontramos 

muitos estudos que se desenvolveram com base na análise da educação 

profissional, dada sua ampla receptividade no meio, sobretudo devido às 

necessidades de adequação da força de trabalho já em atividade. No entanto, 

conforme a análise que fizemos da documentação da CNI, a educação básica passa 

a receber bastante atenção pelo setor em nossos dias, tanto no planejamento e 

execução de ações dentro de sua própria rede de ensino5, quanto nos relatórios que 

pautam sua agenda de crescimento e visam influenciar as políticas públicas para a 

área.  

A abordagem de uma educação a partir do desenvolvimento de competências 

passa a ser uma prioridade para que se prepare a força de trabalho, desde sua 

formação básica, para um contexto de trabalho, mas também social, com muitas 

inovações se comparado àquele em que a geração ainda em atividade se formou.  

Esta não é uma visão isolada dos industriais no Brasil, mas uma tendência 

global. Em artigo da revista inglesa The Economist6, publicado em 1996, há uma 

abordagem sobre a aparente ineficácia de cursos e treinamentos oferecidos a jovens 

ingressantes no mercado de trabalho e também a trabalhadores desempregados. A 

matéria alerta para a frustração em programas de diversos países em relação aos 

resultados não alcançados, mensurados a partir da análise sobre os dados que 

indicam a pequena porcentagem de trabalhadores desempregados que alcançam 

postos de trabalho após sua passagem por estes cursos e treinamentos. A revista 

                                                             
5
 SESI e SENAI. 

6
 Publicado no Jornal Gazeta Mercantil de 12 de abril de 1996, com o título Treinamento para o 

desemprego. 
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ainda indica que a possível causa destes resultados está em uma educação básica 

ineficiente em relação às necessidades das empresas. 

Numa pesquisa divulgada em janeiro, a Industry in Education, uma entidade 

patronal britânica, informou que as empresas não precisam tanto de 

treinamento em especializações quanto de pessoas capazes de escrever 

um endereço em um envelope. Um estudo da OCDE, divulgado em 

dezembro, sugere que as queixas sobre a alfabetização básica são 

generalizadas, mesmo nos países cujos índices de alfabetização são 

nominalmente elevados. Na Suécia, que se saiu melhor, descobriu-se que 

8% dos homens adultos são incapazes de entender as instruções em um 

frasco de aspirina; na Holanda, o número é de 10%; são 14% na Alemanha 

e 20% no Canadá e nos Estados Unidos. 

 

Este trecho da matéria nos indica que, apesar do grande apelo por cursos e 

treinamentos para ampliação do repertório de saberes e habilidades da força de 

trabalho, há grande preocupação com os possíveis benefícios da educação básica 

que deixam de ser aproveitados devido uma inadequação desta às necessidades do 

mercado de trabalho, sobretudo para a maioria dos trabalhadores, que não ocupará 

postos que demandam altas qualificações. 

É, portanto, neste contexto da década de 1990 que uma série de ajustes são 

formulados e atingem a organização e o desenvolvimento da educação no Brasil, 

inclusive da educação básica. Esta ganha cada vez mais centralidade na formulação 

de políticas públicas e passa a ser atrelada ao desenvolvimento de competências 

ligadas à produtividade e sociabilidade da produção flexível. 

No cenário internacional, há dois importantes esforços envolvendo estudiosos 

da educação e representantes de Estado no sentido de redimensionar o papel social 

da educação para o século XXI, tendo em vista as transformações que vinham se 

consolidando. Destes esforços resultaram dois documentos que se tornaram 

referência para a organização da educação pelo Estado Restrito neste início de 

século. Nos referimos a Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos, de 1990, 

e do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, de 1996. Enquanto o primeiro constitui-se como um documento de 

grande importância para a necessidade de imediata universalização da educação 

básica, apresentando um conjunto de diretrizes para seu alcance, o segundo 

adentra em suas formas e conteúdos visando o seu direcionamento para a 
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adequação da população às mudanças de um contexto que passa a ser 

caracterizado pela instabilidade, demandando uma educação voltada para o 

desenvolvimento de competências não apenas ligadas diretamente aos ambientes 

de trabalho, mas também indiretamente, tornando-as presentes nas práticas sociais 

cotidianas e favorecendo sua ligação aos objetivos de ampliação da produtividade 

no trabalho.  

Durante o predomínio do taylorismo-fordismo nos ambientes de produção, 

destacava-se o conceito de qualificação no que se refere às expectativas para a 

educação da força de trabalho. Há um amplo debate sobre a complexidade do 

conceito de qualificação
7
 e do processo que fez com que hoje a abordagem da 

formação da força de trabalho se faça com base na exploração da noção de 

competências. Não temos a intenção de apresentar uma reflexão detalhada sobre o  

conceito de qualificação, mas destacamos aqui a sua existência ligada às exigências 

específicas de acesso a postos de trabalho, ao domínio de determinadas técnicas de 

trabalho, elevação de remunerações e acesso a diferentes condições de trabalho - 

sempre ligada a realização de cursos e obtenção de certificados -, além de derivar 

do conflito entre capital e trabalho (HIRATA, 2011, p. 132). 

Diferentemente, a noção de competências remete, no ambiente de trabalho, a 

articulação entre conhecimentos e habilidades em determinadas situações. "Se a 

qualificação se circunscreve ao posto, a competência se centra na pessoa que pode 

chegar a ocupar um ou mais postos" (MERTENS apud SILVA, 2008, p. 77). Assim, a 

noção que vem ocupando o cenário educacional brasileiro a partir da década de 90 

até os dias de hoje está associada à necessidade de desenvolvimento de práticas 

individuais cotidianas ligadas à atualidade das relações de produção capitalista. 

Segundo Monica Ribeiro Silva (2008, p. 64) 

 

O que tem sido retratado, com frequência, como um movimento de 

reestruturação produtiva mostra-se, na verdade, como uma reestruturação 

geral de toda a sociedade e que tem conduzido a mudanças nos processos 

de formação que vão muito além das anunciadas como adequação ao que é 

requerido pelo mercado de trabalho. As propostas de mudanças 

curriculares, de modo geral, incorporam o espírito do "novo capitalismo" e 

impregnam todos os espaços de formação. (grifos do autor) 

 

                                                             
7
 Ver RAMOS (2006) e HIRATA (2011). 
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A mesma autora desenvolveu pesquisa sobre a grande influência da noção de 

competências na formulação das propostas curriculares para este início de século. 

Partindo da análise sobre sua utilização nos modelos de avaliação presentes no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), a autora explora o processo de gênese do conceito e 

suas possíveis associações, como a obra de Piaget, a teoria da sintaxe de Chomsky 

e a pedagogia por objetivos. 

Newton Duarte (2003; 2006) também defende a associação da noção de 

competências ao cenário da reestruturação produtiva e aos desdobramentos da obra 

de Piaget, além de dar ênfase às implicações da política neoliberal e do contexto 

cultural pós-moderno. Para ele, a noção de competências é parte integrante do que 

ele denomina de pedagogias sob o lema aprender a aprender. Nas palavras deste 

autor 

 

[...] o lema "aprender a aprender" é por nós interpretado como uma 

expressão inequívoca das proposições afinadas com o projeto neoliberal, 

considerado projeto político de adequação das estruturas e instituições 

sociais às características do processo de reprodução do capital no final do 

século XX. (DUARTE, 2006, p. 3) 

 

Ao explorar a atualidade das relações de produção, gestão da força de 

trabalho e a integração do setor industrial brasileiro ao contexto global, percebemos 

que há grande recorrência às possibilidades de desenvolvimento individual dos 

trabalhadores ligado à aquisição de saberes e comportamentos facilitadores do 

processo produtivo, visando sobretudo sua adequação ao novo cenário.  

Na esfera educacional, a noção de competências está associada às 

interações entre indivíduo e sociedade sem considerar, no entanto, a gênese da 

formação social vigente. Isto significa que aos direcionamentos das ações e ao 

contexto de fundo em que são desenvolvidos não cabem questionamentos, sendo 

estes aplicáveis apenas em relação à sua composição e adequação ao momento 

imediato de sua utilização. 

O ensino com base na noção de competências representa um processo de 

individualização do progresso da produção à medida que atribui um conjunto de 

responsabilidades ao trabalhador isoladamente, sem deixar de considerar suas 



108 

 

necessárias interações em grupos de trabalho, buscando a participação efetiva de 

todos os envolvidos. Mais do que potencializar associações de grupo, cria um 

ambiente de disciplinamento em que todos estão aptos a avaliar, individual e 

coletivamente, os motivos e responsabilidades de possíveis quedas de 

produtividade. 

Estes comportamentos estão associados ao que a UNESCO, em 1996, 

chamou de Quatro pilares da educação (DELORS, 2001), e tratou em um dos 

capítulos daquele que ficou conhecido como Relatório Jacques Delors. Aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser apresentam-se 

como aspectos principais de uma educação que, segundo Duarte (2006) serve à 

adaptação das futuras gerações ao contexto de desenvolvimento do capitalismo. Em 

relação à desigualdade social decorrente deste desenvolvimento, o mesmo autor 

afirma que esta é uma característica considerada no relatório, no entanto 

 

[...] tal desigualdade é vista pela comissão como decorrência da tensão 

entre o crescimento do conhecimento e a limitada capacidade de sua 

absorção pelos indivíduos. A saída passa a ser a de atribuir à escola a 

tarefa de preparar os indivíduos para estarem sempre aptos a aprender 

aquilo que for necessário em determinado contexto e momento de sua vida. 

A saída é o "aprender a aprender" (DUARTE, 2006, p. 49) 

 

A escola torna-se, tal como no discurso dos gestores industriais, protagonista 

deste processo de adaptação. Segundo a Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI "a educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, 

cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, 

pois são as bases das competências do futuro" (DELORS, 2001, p. 89). 

Neste sentido, aprender a conhecer é entendido como o processo em que se 

conhece e aperfeiçoa metodologias de aprendizagem que garantam que o contato 

com o conhecimento não ocorra apenas em ocasiões pontuais durante um único 

período da vida, mas que se consolide um modo individual de aquisição de 

conhecimentos articulados com os momentos vividos por cada um. Assim, no 

cotidiano do processo produtivo, o contato com diferentes instruções, práticas ou 

avaliações pode ser facilitado com o desenvolvimento deste pilar, pois proporciona a 

cada trabalhador formas independentes de aquisição de conhecimentos segundo as 

demandas que lhes são impostas. Ainda segundo o relatório, "a educação primária 
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pode ser considerada bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e 

as bases que façam com que continuem a aprender ao longo de toda a vida, no 

trabalho, mas também fora dele" (DELORS, 2001, p. 92-93).  

Aprender a fazer está ligado ao desenvolvimento do contexto de novas 

expectativas em relação à formação da força de trabalho, pois torna "[...] um pouco 

obsoleta a noção de qualificação profissional e leva a que se dê muita importância à 

competência pessoal" (DELORS, 2001, p. 93), sobretudo devido a ampliação de 

vagas no setor de serviços.  No meio pedagógico este pilar está relacionado a uma 

expressão bastante difundida, isto é, a mobilização de recursos (SILVA, 2008). 

Assim, espera-se que cada indivíduo, munido de conhecimentos, mas sobretudo no 

domínio de procedimentos que levem à aquisição de novos conhecimentos, saiba 

relacioná-los com as exigências do contexto em que está situado, mobilizando e 

articulado-os com práticas no sentido da resolução de problemas. Saberes e 

procedimentos se juntam, compondo o que os empregadores consideram, na 

palavras da Comissão "[...] como uma espécie de coquetel individual, combinando a 

qualificação, em seu sentido estrito, adquirida pela formação técnica e profissional, o 

comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe, a capacidade de 

iniciativa e o gosto pelo risco" (DELORS, 2001, p. 94). 

Todos os pilares, mas sobretudo os dois destacados, reforçam outro aspecto 

que vem se destacando nas diretrizes para a educação do século XXI, isto é, a ideia 

de educação ao longo de toda a vida. Além de ser uma questão essencial no 

conhecido modelo japonês e prontamente incorporada às exigências do mercado de 

trabalho no Brasil, é elemento essencial para a existência e importância do conceito 

de empregabilidade, visto nos outros capítulos. 

Assim, as possibilidades de aprendizagem e aperfeiçoamento que começam 

no contexto escolar e devem passar a compor um leque de preocupações dos 

trabalhadores durante toda a vida, configuram-se como uma questão a ser 

explorada também pela mesma Comissão. Segundo esta,  

  

 [...] o progresso científico e tecnológico e a transformação dos processos 

de produção resultante da busca de uma maior competitividade fazem com 

que os saberes e as competências adquiridos, na formação inicial, tornem-

se, rapidamente, obsoletos e exijam o desenvolvimento da formação 

profissional permanente. Esta dá resposta, em larga medida, a uma 

exigência de ordem econômica e faz com que a empresa se dote de 
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competências necessárias para manter o nível de emprego e reforçar sua 

competitividade. Fornece, por outro lado, às pessoas, ocasião de 

atualizarem os seus conhecimentos e possibilidade de promoção. 

(DELORS, 2001, 104-105) 

 

Percebemos que há um grande diálogo entre as formulações dos gestores do 

Estado Amplo e o conteúdo do Relatório Jacques Delors no que diz respeito às 

exigências para a educação no contexto de início do século XXI. Algo que também é 

constado por SILVA (2008, p. 115). A autora afirma que 

 

É interessante observar que a proximidade, quase identidade, entre as 

demandas postas pelos dirigentes empresariais e as proposições da 

Comissão sob comando de Delors provoca uma constatação de que as 

propostas estão na direção correta. Aliás, a preocupação em adequar a 

educação aos requisitos da economia e do mercado de trabalho mereceu 

por parte da Comissão uma atenção especial. 

 

Tamanha precisão no diálogo chega ao Estado Restrito como uma 

necessidade imediata de reformulação das bases e diretrizes das relações de 

educação organizadas em seu âmbito. É neste momento que vemos a 

reorganização da educação com base na noção de competências. Ainda segundo 

SILVA (2008, p. 114), "as incertezas com relação ao futuro do trabalho são 

justificativas, nesse Relatório, para uma educação que se volte para o 

desenvolvimento de competências". 

Para Marise Nogueira Ramos (2006, p. 125), a noção de competências passa 

a integrar a reforma da educação brasileira a partir da aprovação da LDB, em 1996. 

Nela, a educação fundamental e média  passam a receber a denominação de 

educação básica. Neste mesmo movimento, a educação média é separada da 

profissional. No entanto, para a autora, a separação da educação básica da 

educação profissional técnica faz com que seja preciso considerar a organização da 

primeira para entender os caminhos da segunda, pois ao entrar em contato com 

técnicas e procedimentos de trabalho espera-se que os jovens já tenham vivenciado 

novas posturas condizentes com a atualidade das relações de produção.  

 SILVA (2008, p. 12) destaca que a mesma lei prescreve que o currículo da 

educação básica deve conter uma base comum nacional, além de uma parte 
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diversificada, sendo que a primeira favorece a introdução da noção de competências 

tanto na educação fundamental quanto na média em todo o país, garantindo-lhe um 

tratamento extenso e complementar.  

A difusão de uma proposta educacional centrada na noção de competências 

passa então pela necessidade de um reforma curricular. Tal como aponta Silva 

(2008, p. 26),  

 

O currículo é um dos elementos da cultura escolar que mais tem 

incorporado a racionalidade dominante na sociedade do capitalismo tardio, 

pois tem-se mostrado impregnado da lógica posta pela competição e pela 

adaptação da formação às razões do mercado. 

 

É neste contexto que se inserem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Publicados no final da década de 1990, os PCN's foram criados para orientar as 

transformações da nova política educacional no que se refere aos conteúdos 

trabalhados dentro das salas de aula. Seu discurso direto aos professores visa 

direcionar a construção do currículo, mostrando-se como uma ferramenta de 

orientação atualizada de acordo com o desenvolvimento da sociedade e das 

discussões pedagógicas do momento, tal como afirma o ministro da educação, 

Paulo Renato Souza, logo na apresentação do documento (BRASIL, 1997). 

E de fato seu conteúdo é pautado nas discussões que marcavam o contexto 

de sua elaboração. Entre seus princípios e fundamentos, é possível verificar o 

posicionamento do Ministério da Educação frente as transformações daquele 

momento. Segundo este,  

 

Desde a construção dos primeiros computadores, na metade deste século, 

novas relações entre conhecimento e trabalho começaram a ser delineadas. 

Um de seus efeitos é a exigência de um reequacionamento do papel da 

educação no mundo contemporâneo, que coloca para a escola um 

horizonte mais amplo e diversificado do que aquele que, até poucas 

décadas atrás, orientava a concepção e construção dos projetos 

educacionais. Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras 

habilitações em termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se 

de ter em vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação 

para a aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em função 

de novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de 
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profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 

linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. Essas novas 

relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e 

inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas 

demandas para a escola. A educação básica tem assim a função de garantir 

condições para que o aluno construa instrumentos que o capacitem para um 

processo de educação permanente. Para tanto, é necessário que, no 

processo de ensino e aprendizagem, sejam exploradas: a aprendizagem de 

metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de 

verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a 

construção de argumentação capaz de controlar os resultados desse 

processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a 

criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações 

propostas. Além disso, é necessário ter em conta uma dinâmica de ensino 

que favoreça não só o descobrimento das potencialidades do trabalho 

individual, mas também, e sobretudo, do trabalho coletivo. Isso implica o 

estímulo à autonomia do sujeito, desenvolvendo o sentimento de segurança 

em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo orgânico e 

integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em 

níveis de interlocução mais complexos e diferenciados. (BRASIL, 1997, p. 

28) 

 

Neste extenso trecho, podemos verificar que os principais conceitos 

presentes nas discussões sobre as transformações da produção capitalista e seu 

novo padrão de desenvolvimento estão presentes na proposta de reorientação 

curricular elaborada pelo Ministério da Educação. Os PCN's são introduzidos no 

cenário educacional apenas como propostas de referência para organização 

curricular, sem que seja obrigatória sua consulta. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN's são previstas no texto da LDB 

e seu conteúdo deve ser observado pelas secretarias de educação e unidades 

educacionais com a finalidade de subsidiar a construção dos currículos que 

passariam a ser adotados. Neste sentido, o Parecer CNE/CEB nº 04/98, sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, define que  

 

[...] para elaborar suas propostas pedagógicas, as Escolas devem examinar, 

para posterior escolha, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Propostas Curriculares de seus Estados e Municípios, buscando definir com 

clareza a finalidade de seu trabalho, para a variedade de alunos presentes 
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em suas salas de aula. Tópicos regionais e locais muito enriquecerão suas 

propostas, incluídos na Parte Diversificada, mas integrando-se à Base 

Nacional Comum. (BRASIL, 1998, p. 10) 

 

Mostrando que apesar de não ser especificado como documento obrigatório, 

os PCN's constituem-se como ferramenta norteadora para definição do currículo e 

de consulta obrigatória segundo a Resolução CNE/CEB nº 2/988, com base no 

parecer citado. 

Ainda segundo a mesma resolução, em seu Art. 3º, as escolas deverão 

estabelecer como norteador de suas ações pedagógicas, entre outros, o Princípio 

Estético da Sensibilidade. No contexto da reforma da educação brasileira, Marise 

Nogueira Ramos (2006, p. 131) destaca que a estética da sensibilidade é um dos 

princípios que deriva da formulação da UNESCO sobre os quatro pilares da 

educação para o século XXI, sendo ainda acompanhado por mais dois: a política da 

igualdade e a ética da identidade. Sobre o princípio de estética da  sensibilidade a 

análise da autora evidencia a ligação com o contexto aqui explorado. 

  

A estética da sensibilidade, campo propício ao aprender a conhecer 

(ênfase a ser dada na educação básica) e ao aprender a fazer (ênfase 

apropriada à educação profissional), permitiria estimular a criatividade, o 

espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, o gosto pelo 

belo e pelo fazer bem feito, facilitando a constituição de identidades 

capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível 

e o diferente. (RAMOS, 2006, p. 131, grifo do autor). 

 

SILVA (2008, p. 127) complementa a reflexão acima com a seguinte 

passagem 

 

Ética da identidade, estética da sensibilidade, política da igualdade... O que 

expressa esse jogo de palavras, senão a intenção de conferir a aparência 

de inovação a algo que permanece, mas que necessita redimensionar seus 

significados com o fim de manter em novas bases a mesma racionalidade? 

Os princípios propostos para orientar o currículo das escolas, e sua 

materialização na finalidade de formação de competências, evidenciam, nos 

                                                             
8
 Que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
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encaminhamentos da reforma curricular, a produção daquilo que Marcuse 

chamou de pensamento unidimensional. (grifo do autor) 

O esforço de institucionalização da noção de competências continua nas 

legislações referentes ao Ensino Médio e Educação Profissional publicadas ainda no 

final da década de 1990. No entanto, não serão aqui abordadas devido nossa 

intenção de centralizar esforços na análise da etapa obrigatória da educação básica, 

o ensino fundamental9. 

No contexto da educação estadual de São Paulo, em 2007, a secretaria de 

educação concentrou esforços para consolidar em sua rede de ensino a organização 

de um currículo comum com base na noção de competências. É neste ano que entra 

em cena a nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Os esforços 

empreendidos pela secretaria envolveram elaboração e distribuição deste novo 

currículo a todos os professores, gestores e alunos da rede de ensino, por meio de 

cadernos orientadores para gestores e professores, e cadernos de exercícios para 

os estudantes.  

O material destinado aos professores, além de reflexões sobre a necessidade 

e atualidade dos parâmetros da reforma educacional empreendida, é composto 

também por manuais que explicitam conteúdos e formas de aplicação destes, 

envolvendo atitudes, competências e habilidades a serem trabalhadas por 

professores e alunos num dado intervalo de tempo. 

Apesar de cada área e disciplina possuir um material específico, todos estão 

ligados a um documento que resume a proposta curricular. Neste documento 

percebemos que tal proposta está diretamente relacionada à atualidade das 

relações de produção e de suas implicações sociais. Segundo a proposta, o século 

XXI é marcado pelo uso intensivo de tecnologias em diversas esferas e a 

desigualdade em relação ao seu acesso configura-se também como um tipo de 

desigualdade social (SÃO PAULO, 2008, p. 9). Conteúdo em sintonia com o que 

está disposto no Relatório Jacques Delors. 

Neste contexto a educação básica ganha um novo status e passa a ser 

essencial, uma vez que muda-se o foco do ensino e aprendizagem de conteúdos 

para a o desenvolvimento de comportamentos associados a formas de aprender. Em 

detrimento da quantidade de tempo de estudo, ganham destaque as formas de 

                                                             
9
 Sobre as análises com base nas legislações do Ensino Médio e da Educação Profissional 

gostaríamos de destacar os trabalhos de MACHADO (1998; 2002), Ramos (2006) e SILVA (2008). 
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associação e generalização de atitudes que qualifiquem o convívio social e 

produtivo. 

 

Com mais pessoas estudando, além de um diploma de nível superior, as 

características cognitivas e afetivas são cada vez mais valorizadas, como as 

capacidades de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar 

aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em situações 

complexas. Em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma 

intensiva, o diferencial está na qualidade da educação recebida. A 

qualidade do convívio, assim como dos conhecimentos e das competências 

constituídas na vida escolar, será determinante para a participação do 

indivíduo em seu próprio grupo social e para que ele tome parte em 

processos de crítica e renovação. (SÃO PAULO, 2008, p. 10). 

 

Destes elementos deriva a elaboração de uma proposta curricular que 

assumidamente toma a noção de competências como referência principal de sua 

organização. Em um mundo de instabilidade e insegurança, as formas de agir diante 

de um contexto marcado por estas características ocupam o centro das 

preocupações dos gestores da educação de São Paulo. Mais do que desenvolver 

formas de combate a tal contexto, a proposta curricular procura trabalhar 

comportamentos que o legitimem e o associem como algo estabelecido, procurando, 

na verdade, conter possibilidades de combate e tratar suas características mais 

cruéis como desafios a serem superados (SÃO PAULO, 2008, p. 8). Ainda de 

acordo com o texto de apresentação da proposta  

 

Competências, neste sentido, caracterizam modos de ser, raciocinar e 

interagir que podem ser depreendidos das ações e das tomadas de decisão 

em contextos de problemas, tarefas ou atividades. Graças a elas podemos 

inferir se a escola como instituição está cumprindo bem o papel que se 

espera dela no mundo de hoje. [...] Portanto, mais do que os conteúdos 

isolados, as competências são guias eficazes para educar para a vida. [...] 

Continuar aprendendo é a mais vital das competências que a educação 

deste século precisa desenvolver. Não só os conhecimentos com os quais a 

escola trabalha podem mudar, como a vida de cada um trará novas ênfases 

e necessidades, que precisarão ser continuamente supridas. Preparar-se 

para acompanhar esse movimento torna-se o grande desafio das novas 

gerações. (SÃO PAULO, 2008, p. 14 - 19) 
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Complementar aos documentos que explicitam a proposta, a secretaria 

estadual de educação de São Paulo publicou uma resolução que dispõe sobre o 

perfil desejado aos futuros educadores da rede. A Resolução SE nº 70/10, 

posteriormente atualizada e substituída pela Resolução SE nº 52/13 é constituída 

por uma relação de competências, habilidades e bibliografias que fundamentam o 

perfil desejado aos educadores, professores de todas as disciplinas, diretores e 

supervisores de ensino que pretendem ingressar na rede estadual de ensino, 

exigindo que a noção de competências seja conhecida e explorada por estes 

profissionais dentro das especificidades de seus cargos antes mesmo de iniciarem 

suas atividades na rede de ensino. Com esta preocupação a secretaria procura 

garantir que a reforma empreendida não seja comprometida pela inserção de novos 

profissionais. 

A documentação e bibliografia analisadas neste capítulo nos mostraram o 

quanto a noção de competências está presente nas legislações e documentos - 

nacionais e transnacionais - que pautam a organização das relações de educação 

no Brasil e, também, especificamente no Estado de São Paulo.  

Sua análise nos permitiu compreender que as formas de integração das 

relações de educação ao contexto produtivo estão consolidadas em legislações e 

documentos institucionais amplamente divulgados, fazendo com que seu tratamento 

seja mais do que uma sugestão, mas uma obrigação anunciada como necessidade 

para a adequação da educação aos ditos novos tempos.  

O conteúdo destes documentos evidencia esta realidade de integração  

considerando as relações de educação como elemento fundamental para a 

manutenção do padrão de exploração sobre a força de trabalho e, portanto, 

configurando um contexto sólido de integração entre Estado Amplo e Estado 

Restrito. 
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

Nas últimas décadas do século XX o aprimoramento das formas de 

exploração sobre a classe trabalhadora foi amplamente difundido. O conhecido 

modelo japonês seguiu o fluxo dos processos econômicos atuais e se expandiu por 

todo o planeta sendo adotado por diversos setores produtivos e de diferentes 

formas, de maneira integral ou apenas em fragmentos. Com mudanças oriundas de 

outras regiões do mundo, configurou o que conhecemos como acumulação flexível 

do capital. 

No Brasil, podemos entender que sua adoção fragmentada é mais evidente. 

As novas técnicas de produção e as formas de gestão da força de trabalho com 

base neste modelo foram introduzidas apenas poucos anos após a consolidação do 

modelo anterior. No entanto isso não representou um conflito. A modernização da 

indústria nacional rumo a um padrão de competitividade global não significou o 

abandono da produção taylorista, mas a sua integração ao novo cenário. 

Apesar de inicialmente alardear as novas necessidades da produção 

industrial no Brasil e criticar as antigas formas de gestão da força de trabalho
1
, 

depreende-se do atual discurso da Confederação Nacional da Indústria que a 

coexistência destes padrões é um dos elementos daquilo que pode ser entendido 

como o modelo brasileiro2, cabendo aí o tempero da criatividade característica deste 

povo. Mas quais seriam seus ingredientes? 

No debate sobre a introdução do modelo japonês na produção brasileira3 um 

de seus questionamentos principais nos serviu para iniciar a presente pesquisa. 

Neste sentido, e considerando as especificidades dos elementos que configuram o 

contexto de trabalho, mas também cultural, japonês: a mera transposição de 

técnicas de trabalho e gestão desenvolvidas em suas fábricas seria suficiente para 

que se alcançasse sua plena adoção e desenvolvimento no Brasil? Ou, para que tais 

                                                             
1
 Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários - EBFP. 

2
 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/12/1387547-robson-braga-de-andrade-o-

modelo-brasileiro.shtml>. Acesso em: 22 dez 2013. 
3
 Ver HIRATA (1993). 
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técnicas, aparentemente distintas do então difundido modelo taylorista, 

encontrassem um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, seria necessário ter 

mais do que uma gestão em sintonia com o contexto global, mas uma força de 

trabalho adaptada às instabilidades do novo cenário desde os primeiros momentos 

de sua formação? 

Assim, no contexto em que a CNI discutia as necessárias modificações nos 

processos e na gestão da produção, a mesma entidade conferiu grande importância 

ao debate sobre a necessidade de mudanças também nos sistemas de ensino, tanto 

na tríade SESI-SENAI-IEL, quanto na educação básica organizada e administrada 

pelo Estado Restrito - que ganhava bastante evidência na década de 90. Neste 

cenário, uma série de conceitos ligados à noção de competências ganhou destaque 

e foi introduzido nos documentos elaborados pela CNI para pautar uma educação 

alinhada com as novas necessidades da produção competitiva. 

No âmbito do Estado Restrito, o mesmo movimento pode ser observado a 

partir da nova LDB e da elaboração de uma vasta documentação institucional que 

incorporou a noção de competências às necessidades de uma educação alinhada 

com os novos desafios da sociedade do conhecimento. 

Tamanha sintonia é explicada pela análise da atuação da classe social dos 

gestores. Seus esforços se concentram no processo de integração entre as esferas 

do Estado Amplo e Estado Restrito, imprescindível para o funcionamento da 

estrutura de poder do capitalismo. 

A compreensão de que as relações de educação constituem-se como uma 

das principais Condições Gerais de Produção nos indica os sentidos deste 

movimento. O enxugamento da produção flexível requer o desenvolvimento de 

novas potencialidades dos trabalhadores para que os postos de trabalho sejam 

reduzidos sem prejuízos à produtividade. Com a utilização de tecnologia 

microeletrônica é preciso produzir uma força de trabalho apta a lidar com um 

cotidiano de leituras, interpretações, decisões e atitudes em tempos cada vez 

menores. As formas de comunicação tornam-se, também, imprescindíveis e centrais 

para o combate a possíveis falhas e quedas de produtividade. 

A elaboração, desenvolvimento e difusão de princípios pedagógicos ligados a 

este contexto, e que estão associados à noção de competências, são alguns dos 

esforços da classe dos gestores. Desta forma, entendemos que a nova produção 

requeria uma nova educação. 
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Diferentemente do que foi afirmado na documentação analisada, a noção de 

competências não se constitui como um fator de democratização de oportunidades 

em uma sociedade pautada no conhecimento, mas como fator de difusão de 

comportamentos associados à atualidade das formas de exploração, à sociabilidade 

por esta requerida e à consequente naturalização da exclusão social, já que a 

exploração das subjetividades e o desenvolvimento intelectual pretendidos atendem 

às exigências do atual padrão de exploração. 

A documentação da esfera educacional é expressão do esforço de integração 

constantemente explicitado e marca um dos âmbitos de atuação de uma classe 

social que se torna cada vez mais visível no contexto da economia transnacional. 
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