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Resumo

A crise econômica e política brasileira tem alterado drasticamente o cotidiano de milhões de trabalhadores no país. A
aprovação da reforma trabalhista, ou seja, um novo quadro regulatório para o trabalho e a definição de novos parâmetros
para os “gastos” públicos – PEC 241 ou PEC 55 – têm motivado discussões e mobilizações em âmbito nacional.
Questiona-se como as transformações socioeconômicas e políticas impactam a relação entre educação e trabalho. A
combinação da lógica econômica com as estratégias políticas no processo de acumulação capitalista tende a ampliar uma
espécie de descompasso entre objetividade e subjetividade na práxis laboral que reflete um conjunto de frustrações
decorrentes da incompatibilidade entre a socialização orientada para o ingresso no mercado de trabalho e a dura realidade
do trabalho, pautada pela precarização, precariedade e pelo desemprego.

Palavras-Chaves: Trabalho. Educação. Competências. Reforma trabalhista.

Abstract The brazilian economic and political crisis has drastically changed the daily lives of millions of workers in the country.
The approval of the labor reform, that is, a new regulatory framework for work and the definition of new parameters for public
"expenditures" - PEC 241 or PEC 55 - have motivated discussions and mobilizations at the national level. It is questioned how
the socioeconomic and political transformations impact the relation between education and work. The combination of
economic logic with political strategies in the process of capitalist accumulation tends to widen a kind of gap between
objectivity and subjectivity in labor praxis that reflects a set of frustrations arising from the incompatibility between labor
market-oriented socialization and hard work reality, based on precariousness, precariousness and unemployment. Keywords:
Work. Education. Skills. Labor reform.

Resumen La crisis económica y política brasileña ha cambiado drásticamente el cotidiano de millones de trabajadores en el
país. La aprobación de la reforma laboral, es decir, un nuevo marco regulatorio para el trabajo y la definición de nuevos
parámetros para los "gastos públicos" - PEC 241 o PEC 55 - han motivado discusiones y movilizaciones a nivel nacional. Se
cuestiona cómo las transformaciones socioeconómicas y políticas impactan la relación entre educación y trabajo. La
combinación de la lógica económica con las estrategias políticas en el proceso de acumulación capitalista tiende a ampliar
una especie de descompaso entre objetividad y subjetividad en la praxis laboral que refleja un conjunto de frustraciones
derivadas de la incompatibilidad entre la socialización orientada al ingreso en el mercado de trabajo y la la dura realidad del
trabajo, pautada por la precarización, precariedad y el desempleo. Palabras clave: Trabajo. Educación. Habilidades. Reforma
laboral.

Introdução

No ano de 2017, de acordo com dados do IBGE, a desocupação no mercado de trabalho brasileiro alcançou a taxa média de
12,7%, maior taxa registrada desde o início da série histórica em 2012. Em termos comparativos, o índice registrado é 5,9%
maior que a taxa média para o ano de 2014. O quadro crise econômica que afeta o país, motivou uma série de políticas com
o objetivo de recuperar os níveis de crescimento da economia brasileira.

Esse quadro motivou a realização do presente estudo, relacionado ao desenvolvimento da pesquisa em andamento
intitulada “Mercado de Trabalho e Educação na Microrregião de Salinas- MG: uma análise para além dos dados
quantitativos”, que apresenta como objetivo analisar características da configuração quantitativa e qualitativa do mercado de
trabalho na Microrregião de Salinas – localizada na Mesorregião Norte de Minas Gerais –, com destaque para a relação
entre trabalho e educação.

Propõe-se uma breve analise sobre o contexto do trabalho no Brasil e algumas indicações sobre alguns possíveis impactos
na sua relação com a educação. Para a problematização da realidade heterogênea do trabalho (inclusive no interior das
regiões brasileiras) recorremos à noção de precarização do trabalho, notadamente à distinção entre os conceitos de
precarização e precariedade do trabalho – capazes de abrangerem diferentes configurações laborais. Segundo Leite (2009),
a precarização apresenta uma dimensão relacional, baseia-se na comparação com os direitos associados ao trabalho,
conquistados anteriormente, ou seja, a deterioração desse histórico. A precariedade, por seu turno, aborda as formas de
inserção ocupacional que não observam os direitos conquistados pelos trabalhadores – não remete à ideia de perda.
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O trabalho precário pode ser compreendido como aquele que se distingue da relação salarial estabelecida nos países
centrais até os anos de 1970, relação verificada por Castel (2005). Leite (2009) menciona dimensões da precariedade que
delimitam melhor o conceito, a saber: o nível de instabilidade; o nível de controle dos trabalhadores sobre o trabalho; a
proteção do trabalho (legislação e/ou contratos, acordos coletivos); rendimentos do trabalho. A identificação desse conjunto
de fatores (combinados) define a precariedade.

A precariedade não é um processo baseado em práticas inéditas “ao contrário, como as novas formas de informalidade, elas
constituem em geral velhas práticas ressignificadas, que se generalizam a partir de 1970, promovendo um processo de
regressão social” (LEITE, 2009, p.4). Destarte, a precariedade deixa de ser um fenômeno circunscrito, passando a ocupar
um lugar central no processo de acumulação capitalista[i].

A precarização, de acordo com a autora supracitada, apresenta um caráter estrutural que pode ser identificado a partir das
novas condições do mercado de trabalho. O crescente desemprego torna as demais ocupações mais instáveis, inseguras e
temporárias. O processo de reestruturação produtiva difunde a terceirização e a insegurança que a acompanha. O novo
quadro institucional – alterações no papel do Estado e a desregulamentação do trabalho – e a diminuição do poder dos
trabalhadores, concede aos empregadores maiores poderes na definição das condições de trabalho, salários e formas de
contratação.

Percebe-se que as definições de precarização e precariedade permitem, por exemplo, compreender as situações nas quais
o trabalho, mesmo em desacordo com a relação salarial fordista (trabalho estável e homogêneo), apresenta melhores
indicadores em termos de salário, estabilidade e direitos, ou seja, não passou por um processo de precarização – embora
seja precário (o mercado de trabalho no Brasil é emblemático nesse sentido).

A crise econômica e política brasileira tem alterado drasticamente o cotidiano de milhões de trabalhadores no país. A
aprovação da reforma trabalhista, ou seja, um novo quadro regulatório para o trabalho, e a definição de novos parâmetros
para os “gastos” públicos – PEC 241 ou PEC 55 – têm motivado discussões e mobilizações em âmbito nacional.
Questiona-se como as transformações socioeconômicas e políticas podem impactar a relação entre educação e trabalho.
Cabe salientar que essa relação, especialmente no contexto do pós-fordismo, sofreu alterações significativas.

Há uma ruptura realizada no nível das relações sociais capitalistas que separa a teoria da prática, a decisão da ação, o
trabalho intelectual do trabalho manual. A partir dessa ruptura a consciência passa a ser vista como superior à prática. O
trabalho intelectual e o trabalho manual, o consumo e a produção, o lazer e o trabalho, pertencem a indivíduos distintos na
sociedade de acordo com determinações de classe. O exercício de funções intelectuais cabe a um grupo reduzido de
pessoas e é determinado pelo caráter de classe. Contudo, esse caráter é ocultado, legitima-se essa divisão por pretensas
capacidades e competências que permitem maior escolaridade aos que pertencem a esse grupo. À maioria da população
cabe o exercício das tarefas de execução, as quais não exigem elevada instrução e experiência. A ocupação desse lugar na
hierarquia é justificada pela sua suposta incapacidade de aprender – essa alegação é fornecida pela escola e já está
incorporada ao discurso do trabalhador (KUENZER, 1997). Enfim, as oportunidades e as restrições (em termos educacionais
e de inserção no mercado de trabalho) cada vez mais se definem de acordo com os condicionantes de classe.

Breves apontamentos sobre a relação entre trabalho e educação na segunda metade do século XX

A Teoria do Capital Humano teve ampla repercussão a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando o
desenvolvimento de vários países passou a ser explicado pela quantidade de recursos humanos disponíveis, quanto maior o
estoque de capital humano maior seria o desenvolvimento do país. Essa teoria consiste numa política econômica da
educação que apresenta como pressuposto que os investimentos em educação por parte indivíduos resultam em satisfações
futuras ou em incremento de seus rendimentos. As diferenças salariais e de crescimento econômico, nessa ótica, resultam
do maior ou menor estoque de capital humano – medido pela escolaridade da população. Quanto maior o estoque desse
capital em um dado país maior o será seu crescimento econômico, Schultz (1973). A partir dessa visão a educação era vista
como a panacéia para os problemas de crescimento de qualquer país.

Embora a Teoria do Capital humano fosse apregoada com tanto vigor no discurso oficial, influenciando todas as esferas da
vida social, ela não se apresentava imune às criticas. Estas vieram afetá-la a partir do descompasso entre o
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desenvolvimento do ensino e o do mercado de trabalho. As relações entre: a educação e desigualdade, educação e
mercado de trabalho, qualificação e renda, dentre outras começaram ser questionadas.

Almeida e Carvalho (2000) criticam a relação que se estabelecia entre educação e desigualdade que desconsidera outros
aspectos essenciais que explicam as desigualdades, a saber: a seletividade do sistema educacional que, principalmente,
reproduz a desigualdade existente na sociedade antes de se constituir em um meio de mobilidade social; a importância
conferida ao caráter socioeconômico dos indivíduos e os atributos e características dos mesmos no mercado de trabalho.

O peso conferido à educação em um determinado momento histórico confirma como os defensores da teoria do capital
humano superestimam o papel da educação e sua relação com a mobilidade social e o desenvolvimento econômico.
Segundo os autores quando sistema de produção taylorista era hegemônico, este progredia largamente independente do
nível educacional da força de trabalho. Esse sistema de produção, baseado na disciplina na fragmentação das tarefas, na
extrema divisão do trabalho e na prescrição das tarefas, não cedia (ou pouco cedia) espaço, no processo produtivo, para a
criatividade do trabalhador, consequentemente não realizava o potencial concedido pelo conhecimento. A escola tinha o
papel de produzir os traços de personalidade, atitudes, valores e comportamentos adequados às exigências das empresas
em detrimento do desenvolvimento de conhecimentos e de outras habilidades.

Almeida e Carvalho afirmam que Schultz explica as diferenças entre os ritmos de crescimento entre os diversos países como
consequência do estoque de capital humano disponível, ou seja, acreditava-se (e ainda acreditam!) que com o investimento
em tais aspectos desencadeariam maiores crescimentos tecnológicos, econômicos e sociais. Os autores apresentam quatro
pontos problemáticos na relação direta entre educação, qualificação e rendimento do indivíduo, a saber:

1) dificuldade metodológica em mensurar o valor econômico da educação, especialmente em
distinguir educação enquanto consumo da educação como investimento e em medir as parcelas de
investimentos que se convertem, ou não, em serviços produtivos; 2) mais educação não é o único
condicionante das diferenças salariais e nem sempre é suficiente para promover a superação das
barreiras existentes no mercado que bloqueiam a mobilidade social; 3) redução da explicação da
produtividade e do crescimento econômico à escolaridade; a inovação tecnológica não é incorporada
ao modelo de análise; 4) a escolaridade é tomada como sinônimo de educação e sua importância é
analisada de forma agregada em termos de estoque, como uma variável dada externamente, não
sendo explicada sua dinâmica e forma de funcionamento no estímulo à produtividade e ao
crescimento econômico (ALMEIDA E CARVALHO,2000,p.12).

Diversos pesquisadores se debruçaram sobre os problemas relativos ao ensino regular e profissional, que contribuem para
refutar vários pontos da teoria do capital humano. Machado (1989), por exemplo, observa problemas relativos à taxa de
retorno e ao tipo de explicação que é oferecida aos problemas nas relações entre educação e emprego. Embora a autora
admita que os investimentos em educação possibilitem o aumento da produtividade, proporcionando condições para a rápida
acumulação mediante o incremento da mais-valia relativa, existe uma série de mediações efetuadas por outros elementos
que apresentam um poder explicativo maior que a variável educação. Ignora-se a determinação da estrutura social sobre a
relação entre educação, produtividade e renda, o que demonstra o caráter ideológico justificador da ordem capitalista
presente na teoria.

De acordo com Singer[ii] (1975) apud Machado (1989), a diferenciação de remuneração decorrente da educação – Teoria do
Capital Humano – fundamenta-se na Teoria Marginalista da Repartição. Essa sustenta que o salário deriva da produtividade
marginal do trabalho. Dessa forma, seria possível determinar a produtividade na margem de cada individuo que trabalha em
uma determinada empresa, fundamentando-se na divisibilidade dos fatores de produção. Porém, sob o modelo pós-fordista
o processo de trabalho baseia-se grupos de trabalhadores, força a uma interdependência entre todos os integrantes de
equipes de produção, não fazendo sentido medir a produtividade de cada funcionário isoladamente.

Fatores de ordem conjuntural e/ou internos a empresa determinam o salário, a saber: mão-de-obra disponível no mercado
de trabalho relacionada com a demanda da empresa, política salarial e política de recursos humanos da empresa,
qualificação da força de trabalho excedente – exército de reserva –, tipo e numero de vagas oferecidas, e outros (KUENZER,

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/trabalho_e_educacao_em_tempos_de_posfordismo_e_crise_no_brasil.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



1997).

A mobilidade social ou mesmo a passagem de uma classe social para outra, pode ser alcança mediante a educação. Porém,
esses casos não constituem a regra, mas são passados como se fosse. Isso é necessário para a legitimação da ideologia
que promove a escola. A educação atua, na maioria dos casos, como confirmadora da posição social anterior à entrada na
escola, Bourdieu (1998). Justifica as desigualdades sociais existentes. Segundo Machado (1989), as desigualdades não
resultam do maior ou menor número de anos de escolaridade, mas sim do acesso diferencial aos meios de produção.

As oportunidades de emprego e os níveis salariais dependem mais do jogo do mercado do que do grau de escolarização dos
indivíduos. Normalmente ocorre o desemprego e subemprego de graduados em determinadas especialidades, as quais não
são necessárias à produção em determinado momento. Dessa forma, “o retorno em educação depende muito mais da
natureza das ocupações do que da melhoria do grau de qualificação da força de trabalho” (BELLUZZO[iii] apud MACHADO,
1989, p.116).

A melhoria da qualificação de mão-de-obra contribui para o aumento da produtividade. Este, por sua vez, diminui cada vez
mais o tempo socialmente necessário para pagar a mão-de-obra, ou seja, a mercadoria da força de trabalho gera um valor
maior do que seu valor de troca. À medida que a produtividade aumenta o valor necessário para pagar a mão-de-obra
diminui. Portanto, o investimento em qualificação, feito pelo Estado ou pelo individuo, e apropriado pelo capitalista. “Sua
maior produtividade, face a sua maior qualificação, não beneficia a ele, aumentando gradativamente seu salário, mas ao seu
empregador, que se apropria da diferença, a mais-valia” (FREITAG[iv] apud Machado, 1989, p.117).

O poder de reivindicação de determinadas categorias é um aspecto que deve ser levado em consideração na determinação
da renda. Fatores políticos e sociais derivados do grau de organização das categorias profissionais e das instituições que
guiam o mercado de trabalho também determinam os ganhos salariais. A partir das contribuições dos vários autores,
Machado conclui que a educação, embora contribua eventualmente para corrigir distorções no mercado de trabalho, não
pode, isoladamente, modificar estrutura ocupacional e, principalmente, a estrutura social. Esta é determinada pelas relações
de produção (MACHADO, 1989).

De acordo com estudo de Kuenzer (1997) pode-se observar que é difícil relacionar maior escolarização com maior
desenvolvimento econômico, pois a escola regular tem feito muito pouco no sentido de desenvolver os atributos de
qualificação demandados da força de trabalho. De acordo com a autora, “o trabalhador e o empresário entendem por
qualificação a capacidade técnica aliada à posse do saber teórico, ou seja, a capacidade de resolver os problemas na
prática, a partir do conhecimento da teoria” (KUENZER, 1997, p.32). Porém, a escola regular não tem sido decisiva neste
aspecto.

A autora afirma que no Brasil as propostas pedagógicas oscilam entre um academicismo vazio e a profissionalização
estreita. No primeiro caso as propostas pedagógicas são insuficientes, no sentido de democratizar ao menos os princípios da
ciência contemporânea. No segundo, ensinam, quando muito, a execução de algumas operações, sem se importar com o
ensino dos princípios teóricos metodológicos que as sustentam.

A mesma crítica pode ser feita aos cursos profissionalizantes, salvo raríssimas exceções. Os cursos de formação profissional
apresentam concepções pedagógicas que tem com base ensinar a fazer, sem o domínio da ciência sobre o trabalho. De
acordo com a autora, tanto a escola regular quanto os cursos de formação profissional reproduzem a pedagogia da fabrica:
“consiste basicamente em promover o aprendizado de um conjunto de operações parciais, muitas vezes desconexas, sem
que se possibilite a apreensão de uma tarefa em sua totalidade, considerando inclusive a ciência que a incorpora”
(KUENZER,1997, p.32).

Frigotto (1998) também tece críticas a teoria do capital humano num contexto de globalização. De acordo com o autor, o
corpo conceitual da teoria do capital humano foi desenvolvido com a finalidade de explicar a não generalização efetiva do
fordismo - no seu ápice. Os críticos da teoria do capital humano tinham razão, haja vista as profundas desigualdades entre o
Norte e o Sul, agora mais acentuadas, como o aumento do desemprego estrutural, a emergência da flexibilidade que oculta
a precarização do trabalho. Nada daquilo que essa teoria postulava se concretizou, como a diminuição das desigualdades
entre as nações, grupos sociais e indivíduos, resultado da maior produtividade dos trabalhadores, o que, consequentemente,
geraria uma maior competitividade das nações (FRIGOTTO, 1998, p.38).
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O desenvolvimento capitalista tem encontrado limites cada vez mais nítidos. Na primeira década do século XXI, a crise de
2008 reforçou o caráter destrutivo do capitalismo global. Houve a eliminação de postos de trabalho, processo presente de
maneira acentuada desde o final do século XX, ver, por exemplo, a noção de liofilização do trabalho, Antunes (2005).
Reforça-se a precarização do trabalho, que no Brasil é tratada como “precariedade” ou “precarização permanente”, devido
às dificuldades históricas de adensamento das relações contratuais no país, ver Leite (2009) e Lopes (2011). Nesse
contexto, os ataques aos direitos trabalhistas, constantes da década de 1990, estagnados sob o governo reformista fraco do
PT, recrudesceram na segunda metade da década de 2010, o exemplo emblemático foi a aprovação da Reforma Trabalhista
no ano de 2017.

A globalização se vincula ao crescente monopólio científico e tecnológico por parte do capital, permitindo uma vingança
contra o trabalho. A nova base tecnológica flexível possibilitou uma mobilidade dos investimentos produtivos para várias
partes do mundo – desterritorialização do capital – na busca de vantagens nas taxas de lucro. Além disso, aumentou a
intensidade do capital morto e a consequente diminuição do trabalho vivo – força de trabalho.

Dessa forma, enfraquecem-se os sindicatos, agora desmobilizados e decadentes de organização e ampliam-se as
possibilidades de superexploração da força de trabalho.

O balanço da história recente da forma violenta mediante a qual o capital resolve suas crises de
maximização das taxas de lucro não deixa dúvida de que de fato o ideário do capital humano, como
estratégia para a diminuição de desigualdades internacionais, regionais e individuais, apreende as
relações sociais de forma enviesada e falseia as razões estruturais da exclusão (FRIGOTTO, 1998,
p.44).

A inserção dos países subdesenvolvidos – e os em transição – no processo de globalização e reestruturação produtiva
requer uma nova educação básica e formação profissional, mas quais Respondendo essa pergunta, Frigotto (1998, p.45)
nos diz que:

Trata-se de uma educação e formação que desenvolvam habilidades básicas no plano do
conhecimento, das atitudes e dos valores, produzindo competências para gestão da qualidade, para
a produtividade e competitividade e, consequentemente, para a “empregabilidade”. Todos esses
parâmetros devem ser definidos no mundo produtivo, e portanto os intelectuais coletivos confiáveis
deste novo conformismo são os organismos internacionais (Banco Mundial, OIT) e os organismos
vinculados ao mundo produtivo de cada país.

Forrester (1997) observa que a empregabilidade, ou seja, a disponibilidade de o assalariado estar disponível para todas as
mudanças, para todas as instabilidades do destino, coaduna-se com a flexibilidade. O assalariado deve estar pronto para ser
jogado de um emprego a outro, ele não terá nenhuma garantia de encontrar emprego diferente do anteriormente perdido,
mas que paga igual. Às vezes, impõe ao desempregado a procura incessante pelo trabalho que não existe. Enfim, a
educação e formação conformam ideologicamente o individuo ao novo contexto de flexibilidade, desemprego e precarização
(ou mesmo precariedade) do trabalho.

Trabalho e competências

O mundo do trabalho sofreu importantes mudanças que foram proporcionadas por novas formas de organização do trabalho,
técnicas de trabalho e tecnologias implementadas. A divisão do trabalho dinamiza a capacidade produtiva, mas
simultaneamente limita o trabalhador, reduzindo o trabalho a tarefas cada vez mais parciais, fragmentadas, simples, o
trabalhador executa com rigor aquilo que a maquina requer, não demandando o uso de sua criatividade e sensibilidade. O
que o trabalhador aprende nesse trabalho é igualmente parcial fragmentado. O caráter prático do mesmo confere falta de
sistematização e fundamentação teórica. O trabalho nessas condições apresenta-se como desqualificador, Ciavatta (2005);
Kuenzer (1997); Antunes (2005, 2000) e Braverman (1987).
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Ao final dos anos 60, evidenciaram-se os limites sociais e técnicos do fordismo, esboçando-se seu gradual declínio. Corrêa
(1997) observa que diversos fatores, inerentes ao próprio fordismo e aos limites técnicos da OCT, afetaram duramente a
lucratividade das empresas. Esses fatores impediram a maior valorização do capital baseado no aumento da produtividade.
Outros fatores como o choque do petróleo e o aumento das taxas de juros em meados dos anos 1970 provocaram novas
quedas no índice de produtividade, o que gerou, também, decréscimo nos investimentos e problemas de emprego e renda.
Segundo a autora, a “inovação tecnológica vem sendo relacionada a novas tendências de organização do processo de
trabalho e a um conjunto de modificações sociais e econômicas” (CORRÊA, 1997, p.204).

Essas inovações traduzem em modificações não só nas empresas, mas na economia como um todo: no mercado, nas
formas de intervenção do Estado, modificações nas regras de negociação coletiva e nas políticas econômicas. Apontam
para um novo modelo de desenvolvimento, sustentado por um novo regime de acumulação, ver Harvey (2011). Corrêa
afirma que existem diferentes caminhos para a substituição – ou adaptação dos modelos ao contexto local – do fordismo
como forma dominante de acumulação capitalista. Vale lembrar que a superação dos limites sociais, técnicos e econômicos
fordismo é um processo em desenvolvimento. Essas tecnologias pressupõem formas de aplicação diversas a partir das
condições que presidiram sua implementação. Assim, vários efeitos bastante diferenciados podem vir a ser gerados,
dependendo de fatores como a tradição cultural, o regime político dos países onde se localizam as empresas, capacidade de
organização e luta dos trabalhadores e outros.

No que tange a utilização da força de trabalho, Hirata (1994) afirma que a partir dos anos 80 a produção seria marcada pela
fábrica flexível, a hierarquia das qualificações pelo operário prudhoniano[v] e pelo trabalhador temporário, variação de
emprego e tempo de trabalho devido à conjuntura. Hirata observa as características da empresa japonesa. Nessa o trabalho
cooperativo, a não demarcação das tarefas a partir dos postos de trabalho, com a valorização da polivalência[vi] e rotação
das tarefas de fabricação, manutenção, controle de qualidade e de gestão da produção, marcam um novo paradigma e sua
ruptura com o precedente. O trabalhador japonês, além de ser polivalente e multifucional, necessita de uma visão de
conjunto do processo de trabalho do qual faz parte, para ter capacidade/competência de resolver problemas concretos que
surgem cotidianamente no processo de trabalho. As oportunidades de formação profissional devido às inovações conferem
um caráter qualificador ao trabalho. Há uma valorização da qualificação tácita – ou social ou informal – devido a implantação
de novas tecnologias.

Novas formas de envolvimento subjetivo do trabalho foram implementadas[vii]. O trabalho em equipe, o JIT (just in time), o
CCQ[viii] (Círculos de Controle de Qualidade) e a aceitação das sugestões que vem do “chão de fábrica” nas tomadas de
decisões expressam mudanças nas formas de organização e gestão do trabalho que buscam uma maior participação do
empregado de acordo com os objetivos da empresa. Participação essa condizente com as novas tecnologias.

Destaca-se, por exemplo, o fluxo tensionado utilizado por empresas “pós-fordistas”. Denominado também de pilotagem pelo
fim se caracteriza pela produção sem estoques orientada pelas demandas do mercado. A empresa deve apresentar
condições de efetuar a entrega à jusante na hora, quantidade e qualidade certas, JIT (Just-in-time). Em termos mais gerais,
e fluxo tensionado parece ser outra terminologia dada ao JIT. Porém, adverte Durand (2003), o JIT se refere à organização
de matérias e informações no interior da empresa, enquanto o fluxo tensionado representa uma nova organização da
disciplina do trabalho por meio do fluxo contínuo de todas as atividades da empresa. Os ganhos de produtividade das
empresas nos últimos anos, de acordo com essa perspectiva, resultam, em última instância, da aproximação entre o
aparelho produtivo, incluindo as novas tecnologias, e o novo “regime de mobilização” da força de trabalho.

Nesse sentido, o fluxo tensionado mobiliza todos os empregados da empresa. Durand (2003) fala em “naturalização dos
constrangimentos”, pois as prescrições, procedimentos e pressões sobre os trabalhadores prescindem da mediação do
chefe (como no modelo fordista), são imanentes à manutenção da tensão do fluxo produtivo. A produção é realizada com um
contingente mínimo de empregados, afinal um dos objetivos do JIT é a redução dos custos de produção e dos gastos com a
mão-de-obra. A ideia de “naturalização” assenta na exterioridade e no caráter coercitivo do fluxo[ix].

A manutenção do fluxo tensionado apresenta consequências na organização do trabalho, nas mudanças culturais e nas
pressões sobre os trabalhadores. Nesse sentido, por exemplo, a supressão das panes apresenta como resultado uma
mudança na cultura dos operários da manutenção, sendo agora avaliados pela sua capacidade de evitar a interrupções na
produção. Alguns instrumentos são utilizados para essa “revolução das mentalidades”, como o “cinco S”. Além disso, há a
busca pela qualidade dos produtos que, consequentemente, demanda a eliminação das causas da não qualidade nos
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procedimentos de fabricação, destaca-se a qualidade total via “autocontrole” do trabalho efetuado em cada posto.

Há uma coerência entre a organização do trabalho em grupo e o fluxo tensionado, pois os possíveis problemas de
interrupção no fluxo apresentam causas interdependentes. O trabalho em grupo é funcional para a permanência do fluxo e
prevenção de sua interrupção. Nos termos de Durand (2003, p.149) “somente a cooperação estreita entre empregados, isto
é, o trabalho coletivo, permite manter o fluxo tensionado ao preço de uma mão de obra reduzida”. A ideia de tensão do fluxo
está intimamente relacionada à redução dos custos de produção.

A tensão do fluxo aumenta na em medida em que cada grupo de trabalho opera em quantidade e qualidade suficiente para a
consecução dos objetivos – em última instância, objetivos da empresa. Porém, o capitalismo apresenta limites para essa
relação otimizada entre produção com custos reduzidos e mão-de-obra suficiente (ideia de uma mão-de-obra que não sofre
a demasiada intensificação do trabalho), pois a “busca do lucro máximo” impele o empresário a reduzir, notadamente, os
custos com mão-de-obra – a história da produção capitalista ilustra bem isso. A “invenção” de uma coerência entre o
trabalho em grupo e a responsabilização/mobilização dos empregados buscou suprimir essa contradição. Assim, o foco
passa a ser a mobilização da subjetividade dos empregados, expressa no modelo das competências.

O modelo das competências se caracteriza, dentre outros aspetos, pelo sistema de remuneração individualizado,
remunera-se pela mobilização em si, envolvimento do empregado com os objetivos da empresa – a mobilização recebe a
denominação de comportamento ou competência. Segundo Durand (2003, p. 153) a empresa controla “a lealdade dos
empregados, para se assegurar de que eles dirigirão suas capacidades e mobilizarão sua subjetividade no sentido de atingir
os objetivos, que são raramente negociáveis, tanto em termos de conteúdo, como de meios”. A questão é saber o que leva
os empregado a seguir as normas da empresa (comportamentos leais). Segundo Durand (2003) as causas variam e podem
ser atribuídas às vantagens que a empresa “oferece” em termos de remuneração e vantagens sociais como no caso do
Japão, ou podem ser atribuídas à precariedade do trabalho e ao temor desemprego como no caso da Europa[x].

Percebe-se que a busca pelo envolvimento do trabalhador ocorre em um contexto paradoxal, pois, se por um lado a
estabilidade do novo modelo produtivo demanda um forte envolvimento do trabalhador, por outro há um cenário de
instabilidade e desemprego. Existe uma pressão gerada pelo autogerenciamento dos trabalhadores (com a redução dos
níveis hierárquicos típicos do taylorismo) e pelo aumento da produtividade e da qualidade. Hirata (2001, p.146) afirma que “o
aumento da autonomia e da iniciativa do trabalhador com a redução de níveis hierárquicos podem coexistir com a
intensificação do trabalho e pode mesmo contribuir para ela pelo processo de auto-intensificação”.

O envolvimento do trabalhador no processo de trabalho encontra um limite importante, Leite (1994) observa que existe uma
resistência contra a maior participação do operário por parte do patronato brasileiro. Além disso, as relações de trabalho no
Brasil apresentam um caráter autoritário.

O modelo de competências no contexto das reforma trabalhista

Manfredi (1998) afirma que o modelo de competência torna a qualificação mais abrangente, multidimencional, combinando
aspectos meramente técnico-operacionais à subjetividade, aos aspectos psicossociais e culturais. A definição do modelo de
competência é bastante genérica e imprecisa, o que parece combinar-se com a suposição de flexibilização dos direitos
trabalhistas e sindicais. Nesse sentido, a substituição do modelo tecnicista de qualificação pelo modelo de competência

traz consigo uma fluidização dos códigos sociais preexistentes que demarcavam as relações entre
saber, especialização profissional, cargos, carreira e salários, aumentando assim a possibilidade de
adoção, por parte dos empregadores, de mecanismos mais idiossincráticos e unilaterais na definição
do enquadramento profissional e dos critérios de mobilidade ocupacional dentro da empresa e quiçá
no mercado formal de trabalho (MANFREDI,1998, p.29-30).

A fluidização dos códigos sociais pode ser percebida também nas análises de Dubar (1998). Esse autor observa que com o
modelo de competências o reconhecimento salarial tende a ocorrer mediante uma relação face a face entre um individuo
provido de competências e uma empresa. Há a supressão do reconhecimento salarial baseado em negociação coletiva,
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típica do modelo de qualificação, o que tende a apagar o fato de que esse reconhecimento é resultado de uma relação social
dinâmica.

A reforma trabalhista trouxe algumas modificações que tornaram ainda mais fluidos os códigos sociais que orientam as
relações de trabalho. Passam a vigor legalmente contratos de trabalho descontínuos. Os contratos preveem a convocação
do trabalhador com antecedência de três dias e a sua remuneração é por hora trabalhada (a hora paga não deve ser inferior
à hora relativa ao salário mínimo). A regulamentação do trabalho intermitente, além de elevar as incertezas quanto à
construção da trajetória profissional, suscita a necessidade de uma qualificação constante do trabalhador para se adequar às
possíveis inovações no processo produtivo e suplantar a concorrência pela ocupação.

Há a possibilidade de uma revalorização de novas competências, que não são saberes técnicos, nem know-how prático, e
sim aspectos subjetivos – marketing pessoal, capacidade de bom relacionamento, criatividade, habilidades sócio-afetivas, e
outros. A “ausência de ‘super-regras’ organizando as negociações coletivas, essas ‘competências’ tornam-se rapidamente
pretexto para a exclusão dos mais frágeis dos mais velhos e dos menos diplomados” (DUBAR, 1998, p.100).

A reforma prevê que os Acordos Coletivos se sobreponham à lei. A negociação ocorrerá entre agentes com dotação
desigual de poder. O pós-fordismo impactou diretamente o poder sindical (o enxugamento das fábricas, as terceirizações e
quarteirizações do trabalho em algumas atividades, diminuíram o poder de negociação dos sindicatos). A alteração nas
regras da contribuição sindical tende a diminuir ainda mais a força dos antagonistas institucionalizados ao capital. A reforma
trabalhista desobrigou a contribuição sindical dos trabalhadores – ela somente será cobrada a partir da autorização dos
trabalhadores. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), essa destruição
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já impactou as negociações entre patrões e empregados no primeiro semestre
de 2018, pois a quantidade de convenções coletivas recuou 45,2% na comparação com o mesmo período do ano de 2017
(que já havia experimentado uma diminuição de 34% em relação às convenções realizadas em 2016) [xi].

De acordo com as analises de Dubar, existe uma diferença no modelo das competências em relação ao da qualificação
quanto à construção de identidades. O modelo de competência visa uma mobilização psíquica e reconhecimento social em
prol da empresa através da construção, valorização e o reconhecimento de uma identidade de empresa. Isso implica na
neutralização de outras formas identitárias salariais, verificáveis nas identidades de categorias, por exemplo, ou construídas
fora da empresa com bases individuais, como identidades de afinidades ou de rede, típicas do período precedente – da
qualificação.

A noção de competência serve, nessa perspectiva, para significar o caráter fortemente personalizado
dos critérios de reconhecimento que devem permitir recompensar cada um em função de intensidade
de seu empenho subjetivo e de suas capacidades ‘cognitivas’ em compreender, antecipar e resolver
problemas de sua função que são também os de sua empresa (DUBAR, 1998, p.98).

Outra diferença de acordo com Manfredi (1998) é a valorização explicita de competências e habilidades que permeiam tanto
a subjetividade quanto alguns componentes socioculturais, tomando contornos assumidamente ideológicos. Essas
competências estavam ocultas no modelo tecnicista – sendo valoradas implicitamente mediante as políticas de recursos
humanos. Dessa forma, segundo a autora, a incorporação e explicitação dessa conotação ideológica na definição de
qualificação, demonstra a explícita valorização pelo capital de conotações sociais e político-ideológicas.

Considerações finais

A relação entre objetividade e subjetividade na práxis laboral parece refletir um conjunto de frustrações decorrentes da
incompatibilidade entre as “promessas” ingresso no mercado de trabalho, após a conclusão da educação
profissional/superior, e a dura realidade do trabalho pautado pela precarização (nos países desenvolvidos), pela
precariedade e pelo desemprego.

Os parâmetros que delineiam a percepção do trabalho parecem não serem construídos a partir de uma alternativa
essencialmente transformadora, mas sim da inserção (subjetivamente envolvida/adequada) no mercado de trabalho
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capitalista. Nesse sentido, por exemplo, os Institutos Federais de Educação, criados a partir Lei Nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, pelo governo neodesenvolvimentista do PT, não romperam com essa lógica. Percebe-se que o governo
que logrou ter freado o ímpeto neoliberal verificado nas políticas públicas da década de 1990, não conseguiu romper com
essa formação que sublima o mercado (uma adequação dos egressos a esse mercado – embora, sob a pretensão de uma
formação omnilateral).

Não desconstruir o Estado neoliberal dos anos 1990, caracterizou o reformismo fraco do PT (SINGER, 2012). A estratégia
conciliadora não tocou no efetivamente conflito de classes, os interesses hegemônicos que orientam a elite nacional, pautas
pela ideologia que ressalta as virtudes do mercado, voltou à tona com ampla defesa midiática, especialmente após a nova
vitória do PT na eleição de presidencial de 2014.

As constantes transformações no mundo do trabalho ocasionaram mudanças estruturais que, em alguns casos, geraram
uma indeterminação – no sentido que lhe dá Bourdieu para designar a encruzilhada de sujeitos encurralados entre campos
de força opostos (BOURDIEU, 1996) – de certos agentes na nova conjuntura do trabalho. Dito de outro modo, a illusio que
passou a ditar as novas formas de comportamento no trabalho “construídas” pela escola inscreveu as regras para jogar e ter
sucesso no jogo/trabalho (competências, participação, envolvimento, entre outros) não se coaduna com a vivência dos
trabalhadores em situação de precarização (as mudanças na legislação trabalhista brasileira tendem a destruir
conquistas/direitos dos trabalhadores), precariedade e desemprego.

Percebe-se, especialmente nas regiões mais desenvolvidas do país, descontinuidades articuladas a continuidades
caracterizam um hibridismo de modelos produtivos (taylorismo e novo modelo produtivo ou “pós-fordismo”) que carrega,
além do mais, a marca de uma economia periférica. A heterogeneidade do mercado de trabalho e sua flexibilidade congênita
(a reforma trabalhista ratifica o processo de precarização permanente do trabalho no país) fragilizam as formas de
contratação coletiva expondo os trabalhadores ao poder discricionário das empresas.

O governo do PMDB (com seu programa Ponte para o Futuro) resgata uma série políticas neoliberais. Temas como, por
exemplo, privatização, equilíbrio fiscal (redução ou reorganização do Estado – PEC 241 ou PEC 55, aprovadas), reforma da
previdência, reforma trabalhista (em vigor) pautam as políticas do governo. O compromisso do governo com o
capital/mercado, em detrimento dos direitos conquistados pelos trabalhadores, tem como objetivo restaurar os níveis de
acumulação capitalista. Nesse sentido, Harvey (2013) verifica que a acumulação por espoliação cria novos “setores” para
conformar o seu processo de reprodução ampliada, pode-se proletarizar a educação, a saúde, dentre outros.

As privatizações fazem parte desse processo de acumulação – a redução dos investimentos governamentais abre a
possibilidade para a “atuação racional do capital” – ou seja, desconectada de interesses sociais ou nacionais mais amplos e
estritamente vinculada à logica mercantilizada e instrumental do lucro. Esta combina a lógica econômica e as estratégias
políticas no processo de acumulação interminável de capital.

A reforma trabalhista que transformou drasticamente os estatutos regulatórios do trabalho ampliou os espaços para
investimentos do capital sobreacumulado. A precarização e o desemprego em massa são exemplos da criação deste “outro”,
pois contribuem para a ampliação do exército industrial de reserva ampliando as possibilidades de aplicação lucrativa do
capital. Nesse contexto, o sucateamento da educação, via PEC 55, configura mais um ataque à classe trabalhadora e, além
disso, contribuirá para o aumento das desigualdades sociais no país, especialmente ao restringir o ingresso dos jovens na
educação, pública, gratuita e de qualidade.
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reestruturação produtiva difunde a terceirização e a insegurança que a acompanha. O novo quadro institucional – alterações
no papel do Estado e a desregulamentação do trabalho – e a diminuição do poder dos trabalhadores, concede aos
empregadores maior poder na definição das condições de trabalho, salários e formas de contratação (LEITE, 2009).

[2] SINGER, P. Desenvolvimento e repartição de renda no Brasil. In: TOLIPAN, R., TINELLI, A. C. (org.). A Controvérsia
sobre a Distribuição de Renda e Desenvolvimento. Zahar: Rio de Janeiro, 1940.

[3] BELLUZZO, L. G. M. Distribuição de Renda: uma visão da controvérsia. In: TOLIPAN, R., TINELLI, A. C. (org.). A
Controvérsia sobre a Distribuição de Renda e Desenvolvimento.

[4] FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Edart, 1978, p. 25-26.

[5] A flexibilidade teria como consequência o retorno a um trabalho de tipo artesanal, mais qualificado e uma relação e uma
relação cooperativa entre a management (gerência) e os operários, agora multifuncionais. Porém, Lojkine (1999) verifica que
o sistema japonês não afeta a divisão social do trabalho, pois, observando o sistema com maior atenção, nota-se que se
trata sobretudo mais de procedimentos de ampliação do trabalho do que de um verdadeiro enriquecimento que afete a
divisão vertical do trabalho e as funções nitidamente situadas antes da fabricação, como a gestão de produção assegurada
pelo controle e não pelos operadores na cadeia do Kan-ban.

[6] Segundo Oliveira (2003) a utilização do conceito de polivalência nos documentos empresariais é uma forma de conseguir,
também no plano da produção, a hegemonia. O conceito de polivalência cria a falsa impressão de que as tarefas realizadas
pelos trabalhadores requerem maior qualificação. Na prática, o que estabelece é que os trabalhadores sejam multifuncionais.
O autor descarta a possibilidade de uma formação mais integral. O que ocorre é a tentativa de fazer do processo educativo
um espaço de formação de indivíduos que se identifiquem diretamente com os interesses da produção como se estes
também fossem os seus.

[7] Para compreender a significação ontológica das novas formas de envolvimento da força de trabalho, advertem Antunes e
Alves (2004), faz-se necessário compreender o conceito de subsunção do trabalho ao capital. O conceito de subsunção
indica que o trabalho constitui capital num processo dialético, ou seja, a força de trabalho é um elemento constitutivo da
relação social que a aprisiona e a subjuga, mas, ao mesmo tempo, nega essa relação, daí a necessidade de o capital
reiterar a “subordinação” do trabalho. “O capital visa a superar uma subordinação (melhor: subsunção) meramente formal,
transformando-a em real (subsunção real), com o corolário de que a transformação da força de trabalho em capital acaba
por consolidar-se socialmente”. Nesse sentido, o toyotismo busca a captura integral da subjetividade operária, diferente do
taylorismo e do fordismo. Captura que sob o toyotismo “adquire seu pleno desenvolvimento real e não apenas formal”
(ANTUNES e ALVES, 2004, p.346).

[8] Para Leite (1994), CCQs apresentam objetivos técnicos e buscam o envolvimento dos trabalhadores com as metas da
empresa – uma identidade entre direção e operários.

[9] Segundo Durand (2003, p. 148) os “constrangimentos parecem, assim, exteriores ao mundo social ou econômico, eles
passam a ser inscritos em um fluxo material neutro – como toda matéria parece ao homem, isto é, exterior a ele mesmo. Tal
exterioridade confere-lhes suas características ‘naturais’, isto é, são independentes da vontade dos homens e, portanto,
tornam-se constrangimentos necessários de se respeitar. De fato, ou bem se aceita o fluxo tensionado e os
constrangimentos a ele associados, ou bem se abandona a empresa. A interiorização dessa aceitação naturalizada difere de
modo notável da relação social que o empregado podia manter anteriormente com a direção, pois agora a ‘polícia está no
fluxo’ e a direção, ela mesma, é subjugada pelo fluxo, reduzida a tarefas administrativas (antes que de comando) cujo
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objetivo essencial é de manter tensionado o fluxo”.

[10] O modelo núcleo/periferia, “que caracteriza não somente a firma estendida com seus subcontratados, mas também
todos os serviços da grande empresa, opõe um núcleo de empregados permanentes altamente qualificados e muito bem
remunerados a uma periferia de empregados precários, com qualificações não reconhecidas e com rendas diretas, e
indiretas, bem inferiores” (DURAND, 2003, p. 153). A ameaça de cair nessa periferia também se caracteriza como um dos
condicionantes da motivação dos empregados.

[11] Disponível em:
https://www.causaoperaria.org.br/reforma-trabalhista-dos-golpistas-reduz-o-numero-de-convencoes-coletivas-nos-sindicatos/.
Acesso em 02-08-2018.
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