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Esta coleção reúne um conjunto de textos sobre a chamada Teoria Geral da 
Administração e é destinada a professores e estudantes. Trata-se de uma análise crítica 
das diferentes concepções ou enfoques da teoria da gestão das organizações, em que 
se procura apontar como a teoria da administração se apresenta como uma ideologia 
gerencialista do poder e do controle sobre a organização e o processo de trabalho. 

Os textos desta coleção foram primeiramente publicados em 1985. Posteriormente, 
foram atualizadas em publicados em 2004 como o Volume II do livro Economia 
Política do Poder. Estes textos foram revistos e atualizados e agora fazem parte desta 
coleção que é disponibilizada gratuitamente no site do Grupo de Pesquisa Economia 
Política do Poder e Estudos Organizacionais, para consulta e download, a todos os 
participantes do grupo.

O objetivo desta coleção é disponibilizar aos professores e estudantes uma 
concepção crítica da Teoria Geral da Administração com a finalidade de promover 
debates sobre seu conteúdo. Não se trata da crítica em si, definitiva e única, mas 
de uma crítica, que parte de estudos e pesquisas em organizações produtivas e de 
serviços realizadas desde 1978. Estas críticas procuram contrapor aquilo que dizem as 
teorias da administração, segundo seus principais autores, com o que se encontra na 
realidade prática e concreta das unidades produtivas. 

Os textos foram organizados e dispostos em tamanhos correspondentes a artigos, 
de maneira a facilitar a leitura e as discussões. Os Volumes seguem uma ordem lógica, 
iniciando pela contextualização histórica sobre o trabalho no modo capitalista de 
produção e pela formulação ideológica da teoria gerencialista. Na sequência, serão 
apresentados os enfoques, desde a Organização Científica do Trabalho até o Toyotismo, 
cumprindo, assim, os temas que estão na base da chamada Indústria 4.0 e do trabalho 
plataformizado (uberizado). 
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RELAÇÕES DE TRABALHO E 
IDEOLOGIA NO SISTEMA DE CAPITAL

BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA
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O conjunto do pensamento da gestão capitalista tem sido conhecido na literatura 
como uma Teoria Geral da Administração – TGA. A rigor, trata-se de proposições sobre 
como solucionar problemas administrativos ou gerenciais segundo um propósito ou 
um objetivo que consiste em garantir a eficiência e a eficácia gerencial das unidades 
produtivas que compõem o sistema de produção das condições materiais de existência. 
Neste sentido, sob o argumento de desenvolver concepções, técnicas e práticas de 
gestão, a “Teoria da Administração” é uma ideologia que dá sentido aos mecanismos 
de controle e às relações de poder nas organizações sob o comando do capital, ao 
mesmo tempo em que pretende naturalizar a estrutura de dominação da produção 
e circulação de mercadorias como sendo inerente a qualquer processo de trabalho e 
não à sua forma capitalista.

Este Volume está dividido em dois Capítulos. No primeiro, será apresentada uma 
breve retrospectiva histórica sobre o processo trabalho desde o início da chamada 
Revolução Industrial, de maneira a contextualizar seu desenvolvimento. No segundo, 
será apresentado o fundamento de ideologia gerencialista, que vai percorrer toda a 
história das diferentes concepções da Teoria Geral da Administração. 
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As alterações que ocorrem na base tecnológica do processo produtivo têm 
o duplo efeito de, nas diversas formas de produção, afetar decisivamente 
o processo e a organização do trabalho e as práticas de classe em seus 
diferentes níveis. Tais alterações, quando promovidas pelo Capital, não são 

apenas decorrentes do desenvolvimento das forças produtivas, mas visam sua expansão 
e sua acumulação ampliada. Em termos da produção capitalista de mercadorias e 
serviços, as alterações inerentes à acumulação ampliada, implicam uma reorganização 
do processo trabalho, mas não de sua constituição fundamental que é a produção de 
valor excedente. 

Historicamente, o desenvolvimento das forças produtivas tomou diversas formas, 
mudando a complexidade das relações de classes, frações de classe, categorias sociais 
e grupos sociais organizados no interior das unidades produtivas. A estrutura das 
organizações, as estratégias de gestão, as técnicas de produção, entre outros fatores, 
alteraram-se, historicamente, como resultado dos conflitos e posições de classes. 
Quando se consideram os nexos causais deste desenvolvimento, contudo, observa-se 
que inobstante as novas formas de organização da produção e do trabalho, o conteúdo 
do propósito da metamorfose do capital permanece o mesmo: acumular. 

É  neste sentido da acumulação que a gestão do processo de trabalho, sob o 
capitalismo, não visa apenas à transformação de matérias brutas em mercadorias, 
mas tem como objetivo, principalmente, a valorização de capital e o controle da força 
de trabalho que o produz. Do mesmo modo como visa à produção, a realização e a 
apropriação de excedentes, visa também processar as informações, definir e implantar 
os limites em que os produtores devem operar, impor a disciplina na fábrica, controlar, 
seduzir, enfim, implementar os objetivos do capital sobre o trabalho enquanto 
materialização de seu poder1. Contra tal poder formam-se resistências práticas e 
políticas internas (conselhos e comissões de fábrica, etc.) e externas (sindicatos, 
associações, partidos, etc.), de alcance local ou social, exigindo do Capital estratégias 
de gestão e controle cada vez mais desenvolvidas, sofisticadas, sutis e eficazes.

É neste confronto e como resultado dele que se vai forjando a dinâmica das relações 
de trabalho. O contrapoder dos trabalhadores, contudo, não é mera ação contrária ao 
poder do capital. É o poder dos produtores diretos (dos trabalhadores, dos operários) 
que investe contra a posição dominante de poder do capital no sistema de capital.      

1 Consultar, sobre isto, Brighton Labor Process Group. O processo de trabalho capitalista. Rio de Janeiro, 
UFRJ/IEI, s/d. Texto de aula (traduzido por Tauile e Ferreira).
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Isto significa que as relações de poder não se esgotam nas unidades produtivas e em 
seu entorno. O Estado Capitalista pretende aparecer neste confronto como exercendo 
um  papel de mediação, como a instância pública autônoma, como uma reserva 
política no qual haveria isonomicamente uma vinculação com os trabalhadores e 
com o capital. Entretanto, trata-se de um Estado de classe, intérprete dos interesses 
dominantes, lugar de condensação das contradições e, ao mesmo tempo, lugar de 
manutenção da coesão da formação social (FARIA, 2017; POULANTZAS, 1977; 1980). O 
poder dos produtores, como contrapoder ao capital, precisa atuar no âmbito do sistema 
de capital, isto é, das unidades produtivas isoladas, das redes e das cadeias produtivas 
interindustriais, do sistema de distribuição e logística de mercadorias, da produção de 
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serviços estratégicos e de apoio, do sistema financeiro e do Estado Capitalista. 
Uma rápida retrospectiva histórica pode ajudar a perceber as questões referentes 

às relações de trabalho, começando-se pelas condições da expansão europeia2. Após 
dois séculos críticos (XIV e XV), convulsionados por guerras, pela crise dos cereais, 
pela crise econômico-financeira, pelas pestes e pela fome, surge uma conjuntura 
mundial nova que modifica a economia europeia. Como resultado das atividades 
que uma incipiente burguesia comercial vinha desenvolvendo, iniciam-se, no final 
do século XV, os descobrimentos e as explorações de novas terras por espanhóis e 
portugueses. Os descobrimentos faziam parte da expansão mercantil de prospecção, 
exploração e transação (comércio) de mercadorias pela burguesia, em parceria política 
com o Estado e a Igreja. Em pouco mais de meio século, América, Ásia e África são 
incorporadas ao circuito da economia europeia como produtoras de matéria-prima. A 
esta incorporação correspondia a dominação política e ideológica exercida pelo Estado 
e pela religião. A economia europeia expande-se, desenvolvendo seus mercados e 
gerando, paralelamente, a necessidade de incrementar a produtividade. Este nada 
mais é do que um processo de globalização da economia e da sociedade, seguindo a 
mesma trajetória política do Império Romano.

De uma simples produção voltada para as necessidades de um mercado interno 
restrito, passa-se à produção de excedentes para atender a novos mercados 
incorporados. Modificações profundas aparecem na economia: acelera-se o processo 
de dissolução das estruturas objetivas do mundo feudal; modifica-se a organização 
da produção; desaparece o trabalho artesanal e generaliza-se também o regime de  
trabalho assalariado. O regime de trabalho assalariado é a base do modelo liberal 
capitalista, pois ao mesmo tempo em que afirma que o trabalhador passa a ser um 
indivíduo livre para vender sua força de trabalho no mercado de trabalho, também 
serve de referência para que se estabeleça o valor de troca das mercadorias. 

O salto qualitativo que vai do artesanato à manufatura não é feito de uma só vez. 
Subsiste aí uma etapa intermediária, a do trabalho domiciliado, coexistindo “velhas”  
e “novas” formas de produção. Na fase artesanal, trabalhavam na oficina um mestre 
artesão, oficiais e aprendizes. Não havia propriamente uma divisão de tarefas no 
trabalho, na medida em que uma única peça era fabricada de cada vez, do começo ao  

2 Para o exame das condições que vão desde a cooperação simples até a grande indústria, utilizou-se dos 
estudos de Hobsbawn (1971; 1982; 1982b; 1991), Abendroth (1977), Salamone (1980) e Pia et alii (1981), especialmente 
este último, de onde é retirada parte substantiva das informações contidas aqui.



fim. A maestria (obra de arte) caracteriza essa forma de trabalho. A produção é dirigida 
a um mercado restrito, qualificado, quase sempre por encomenda. Isto impedia a 
expansão da produção, conduzindo, em alguns casos, ao fechamento de oficinas.

Na fase do trabalho manufatureiro, em contrapartida, há divisão da atividade 
produtiva dentro da oficina, fragmentando a responsabilidade com relação às peças 
fabricadas. A divisão do trabalho e o fato dos meios de produção não mais pertencerem 
aos produtores, constituem características diferenciáveis do trabalho manufatureiro 
em relação ao artesanal. Na desagregação da oficina medieval, aparece uma forma 
de organização de atividades, à qual se ligam várias oficinas, operando de maneira 
complementar e especializada.

De uma forma incipiente, é verdade, já aí é possível identificar uma cadeia produtiva, 
integrada por várias oficinas que transformam, sucessivamente, a matéria desde 
a base até a ponta, onde a peça é terminada. Este processo ganha, neste sentido, 
outra forma, com a divisão do trabalho ocorrendo não apenas no interior de uma 
unidade produtiva, mas igualmente entre várias unidades e entre diferentes espaços 
geográficos (nacionais e internacionais). Não se trata ainda de uma forma de divisão 
do trabalho que se vai encontrar posteriormente na revolução industrial, mas de 
qualquer maneira há uma modificação substantivamente diferente da encontrada na 
oficina medieval típica.

No desenvolvimento da manufatura, entretanto, surge a figura do empresário 
(também chamado de empreendedor por Schumpeter), do proprietário de uma grande 
oficina, que possui capital para adquirir matéria-prima e que concentra, no trabalho 
manufatureiro, grande número de operários assalariados. Parte desta matéria-prima 
que será transformada nas unidades produtivas tem origem nos novos continentes. 
Com o tempo, desaparece a velha oficina, como forma dominante de organização da 
produção e o artesão depende, agora, do empresário. Este empresário capitalista, em 
geral, é aquele (ou descende daquele) que no capitalismo mercantil (mercantilismo) 
fazia o comércio de mercadorias, seja a intermediação entre produtores e compradores  
locais efetuadas nos burgos (nas cidades ou vilas), seja a intermediação resultante 
das importações e exportações, inclusive as decorrentes do comércio das colônias. 
Acumulando capital, este empresário pode, então, investir na produção, construir 
oficinas, adquirir matéria prima para ser transformada em mercadoria, contratar força 
de trabalho assalariada.  
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Se a ferramenta é o instrumento, por excelência, do trabalho artesanal, a máquina, 
à medida que se aperfeiçoa, será o da manufatura. A revolução industrial, no que se 
refere ao processo de trabalho, pode ser entendida como a culminação da supremacia 
da máquina na produção. A necessidade de incrementar a produção impõe-se à 
manufatura, fazendo com que se desenvolvam novas técnicas e se inicie uma fase de 
investimentos e descobertas que revolucionam a tecnologia aplicada à produção. A 
produção de excedentes multiplica os lucros de novos empresários, que por seu turno 
continuam procurando novos métodos, cuja aplicação, no processo de produção, 
aumente ainda mais os lucros.

As transformações técnicas, algumas bastante antigas, modificam o processo e a 
organização do trabalho. No século XVI, por exemplo, incorpora-se à indústria têxtil o 
pisão3, que reduz à metade o tempo gasto nas operações, intensificando a jornada de 
trabalho. O mesmo papel cumpre a introdução do fuso de roda movido por pedal no 
processo de trabalho, o que acelera a produção da fiação, pois o operário aciona o fuso 
com o pé, ficando com as mãos livres para outras operações.

As mudanças ocorridas na base tecnológica resultam, ao mesmo tempo, no 
aumento da produtividade e na aceleração do processo de divisão do trabalho, ou seja, 
torna-se impossível que um produto seja obra pessoal de um único operário, surgindo 
daí os produtores especializados (bataneiros, fiadores, etc.). Para a época, a divisão e 
a especialização do trabalho significam uma mudança revolucionária. A divisão do 
trabalho impõe-se tanto pela eficácia, demonstrada pela multiplicação da produção, 
como por facilitar, à direção, o controle sobre o processo de trabalho, à medida que tal 
divisão se torna cada vez mais complexa, que se aperfeiçoam as máquinas e as técnicas 
e que os novos inventos são incorporados à produção. A consequência imediata destas 
alterações é a simplificação extrema do trabalho do operário4.

Na mesma medida especializam-se as técnicas de trabalho e desenvolvem-
se novas máquinas. A manufatura, assim como modifica a produção, transforma 
também a estrutura da unidade produtiva. No interior de um quadro mais complexo, 
estas mudanças afetam determinados ramos industriais refratários às inovações, as 
atividades comerciais e bancárias, bem como a estrutura social e política. As relações 

3 Pisão é um tipo de máquina que aperta e bate o pano para torná-lo mais consistente.
4 Um exemplo clássico mostra o grau a que chega a divisão do trabalho à época da revolução industrial. É o 
caso da fabricação de uma agulha, objeto simples cuja produção requeria diferentes operações executadas por 
diversos operários, conforme a descrição de Smith (1983. Livro Primeiro, Capítulo 1. pp. 41-2).
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de produção, o grau de desenvolvimento das forças produtivas, como se sabe desde  
Marx (1946), condicionam a forma de organização e de movimentação de toda a 
superestrutura.

Nos fins do século XVIII ocorre, na Inglaterra, o que se tem chamado de revolução 
industrial, resultado, entre outras coisas, da adoção de diversas inovações tecnológicas 
aplicadas à organização das fábricas e ao trabalho produtivo. Entre fins do século XVIII 
e início do século XIX, a Inglaterra passa por uma fase de profundas transformações no 
setor agrário que, aliada a outros fatores, expulsou a maioria dos pequenos produtores 
rurais de suas terras, fazendo-os emigrar para a periferia das cidades. Muitos desses 
pequenos proprietários ingressam no setor operário, aumentando a oferta da força de 
trabalho.

A indústria têxtil, especialmente a de algodão, tem papel primordial na transformação 
industrial que faz da Inglaterra o principal país industrializado do mundo no século XIX. 
A indústria têxtil desenvolve-se rapidamente, provendo um mercado em expansão, 
pois seus produtos são mais baratos do que os de lã e mais fáceis de lidar no uso diário.

Nas oficinas, os meios técnicos mais avançados eram, então, quanto à fiação, 
o torno de fiar, inventado em 1764, e quanto à tecelagem, o tear, equipado com 
lançadeira volante, inventado por Kay em 1733. Na época, estes meios representavam 
um avanço em relação aos teares e rocas primitivos. Na década de 1780, entretanto, 
aparecem inovações tecnológicas que aumentam a produtividade e revolucionam 
a organização do trabalho. Trata-se do tear mecânico de Cartwright e da fiadeira 
mecânica de Crompton, conhecida pelo nome de mula mecânica5. Estas inovações, 
aliadas à descoberta da forma de aplicação de energia proveniente do vapor da 
água ao processo de produção industrial, completam o quadro das transformações 
tecnológicas físicas presentes na revolução industrial.

Com estes eventos começa a se organizar o que passou então a ser denominado de 
fábrica (framework ou fabric). As fiandeiras, que empregavam em suas casas a Jenny ou 
a mula mecânica, passam a trabalhar nas fábricas, o mesmo ocorrendo com os tecelões 
que utilizavam a lançadeira volante em seus domicílios. Nas fábricas estão instalados 

5 A mula mecânica da qual descendem as máquinas modernas utilizadas nas fábricas de fiação, combinava 
os cilindros do tear com o trem móvel da Jenny. A Jenny foi a primeira máquina de fiar efetivamente prática. Cria-
da por Hargreaves, em 1768, era constituída por uma armação de madeira dotada de uma manivela e uma roca, 
permitindo à fiandeira girar vários fusos simultaneamente. Possuía, ainda, um par de trilhos móveis para esticar 
e mover os fios ao mesmo tempo. Este trem móvel é que foi combinado com os cilindros na fiandeira mecânica 
de Crompton.



os modernos teares mecânicos. Nos principais ramos da indústria têxtil (tecelagem e 
fiação) as novas máquinas multiplicam a produtividade, eliminando, de uma só vez, 
o trabalho domiciliado e as remanescentes oficinas, como formas dominantes de 
organização do trabalho. Com isto, acelera-se diretamente a concentração industrial 
e o aumento da produção. A nova transformação do trabalho traz consigo mudanças 
que culminam com o surgimento da sociedade urbana, a qual rompe com a velha 
sociedade rural dando origem aos problemas típicos da era industrial.

Paralelamente a esse processo, há uma situação internacional conflitiva, que termina 
em 18 de junho de 1815, na conhecida Batalha de Waterloo, na Bélgica, mas que se 
estende por vários encontros diplomáticos para “redesenhar a Europa”. Assim, a nova 
tecnologia, a partir do fim dos conflitos bélicos, introduz-se no continente europeu à 
revelia dos ingleses, que puniam inclusive com pena de morte a exportação de suas 
novas tecnologias no campo da indústria têxtil. Com a incorporação das novas técnicas 
no processo de trabalho, os operários tiveram que aprender a trabalhar de forma 
adequada à indústria, em um ritmo regular e ininterrupto. Os patrões queixavam-se 
da preguiça dos operários e de sua falta de ambição (tendência a trabalhar o suficiente 
para o sustento semanal). A solução encontrada foi a adoção de uma disciplina 
trabalhista draconiana, aliada a uma remuneração tão baixa que obrigava os operários 
a trabalharem a semana inteira para garantir seu sustento.

As condições de trabalho e remuneração eram as mais despóticas possíveis 
(ENGELS, 2008). Para se ter uma ideia mais precisa:

i. Os operários eram levados a morar em miseráveis tugúrios (choças), onde o frio 
tornava-os tuberculosos; 
ii. Nos bairros operários os alimentos eram de ínfima qualidade: o que se vendia ali, 

com preços às vezes mais elevados, já havia sido rejeitado em outros 
bairros; 

iii. Os trajes dos operários não mostravam as vantagens da 
indústria têxtil; 

iv. A jornada de trabalho normal era de quinze horas; 
v. Da remuneração anual, sobravam 65% para alimentação, 
dos quais, 75% representavam o consumo de pão. 

O regime de trabalho caracterizava-se pela aplicação de 
multas e castigos. Segundo o estudo de Pia et alii (1981), 

em Creusot, na França, os regulamentos permitiam ao capitalista impor multas de 
cinquenta francos aos operários (cerca de 1/6 de sua remuneração anual) que se 
recusassem a denunciar um companheiro de trabalho que houvesse cometido uma 
falta. Nas fábricas de algodão, de Manchester, na Inglaterra, os operários trabalhavam 
em ambientes fechados, a uma temperatura de mais de 30ºC (para favorecer o 
tratamento dos tecidos), não tendo permissão para usar água para beber ou se refrescar 
senão durante os intervalos de trinta minutos de descanso, em uma jornada de mais 
de quatorze horas de trabalho. Completando este cenário, a média de vida, nas zonas 
industriais, passou a 25,9 anos (1812) para 21,9 anos (1827). Neste mesmo ano (1827), a 
média de vida dos filhos das classes remediadas era de 29 anos, enquanto que para os 
filhos dos operários da indústria têxtil, tal média não chegava a 2 anos (PIA et alii, 1981). 

Inicia-se, também, o largo emprego da força de trabalho das mulheres, dos jovens e 
crianças, por salários substantivamente menores. Em 1835, na Inglaterra, (i) os operários, 
homens, adultos, somavam 50.675; (ii) as mulheres, 53.410; (iii) os jovens (entre 13 e 
18 anos), 53.843 e (iv) as crianças (menos de 12 anos), 24.164. Nos Estados Unidos a 
situação não era diferente. Em 1831, a indústria algodoeira da costa leste empregava a 
força de trabalho das mulheres em uma proporção de 3/5 do total de operários6. Eram 
comuns em jornais anúncios solicitando famílias com cinco a oito filhos para trabalhar 
em fábricas de algodão (PIA et alii, 1981). A partir daí começam a surgir as primeiras 
manifestações de protesto e de violência por parte dos operários, que resultam em 
sua organização, nos sindicatos e partidos políticos, o que terá implicações objetivas 
importantes nas relações de trabalho.

No final do século XIX e no século XX surgem, na Europa e nos Estados Unidos, as 
figuras do chefe (boss) ou do gerente (manager), que cumprem funções específicas na 
gestão do processo de trabalho. Mesmo após o nascimento da fábrica e não obstante 
os produtores não serem donos dos meios de produção, o processo de trabalho seguia 
controlado pelo conjunto dos produtores diretos (trabalhadores). Estes ainda podiam, 
nos limites de operação das máquinas, determinar o ritmo do trabalho e as minúcias de 
sua execução. Em síntese, os produtores diretos detinham o saber de suas atividades. 
Com o surgimento da gerência, há um esforço desta categoria no sentido de deter o 
controle (a posse) do processo de trabalho. É nesta relação que surge outra forma de 
modificação na base tecnológica que não deriva da introdução de novas maquinarias 

6 São bastante conhecidos episódios de rebeliões populares, como a conspiração dos iguais, o cartismo, os 
“destruidores de máquinas”, as insurreições, etc.
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no processo de produção, mas de novas maneiras de realizar o trabalho: as tecnologias 
de gestão (FARIA, 1992).

A explicitação das formas de apropriação do saber operário e de seu controle (posse) 
pela gerência aparece no início do século XX com a proposta de Taylor, nos Estados 
Unidos, conhecida como scientific management. Como será mais bem detalhado no 
Volume II, o taylorismo, como ficou conhecida a proposta, revoluciona a gestão do 
processo e a organização do trabalho, na medida em que dá à gerência o comando (a 
concepção) do próprio processo de trabalho. O taylorismo, cujas consequências são bem 
conhecidas7, entra na fábrica como estratégia de controle e modificação do processo 
e da organização do trabalho, como ciência do trabalho dos outros no interesse da 
acumulação capitalista (BRAVERMAN, 1977). Tal estratégia é constantemente revista 
e reelaborada pelos teóricos gerencialistas neo-tayloristas, os quais mantêm como 
essência de suas propostas, o controle, em suas várias vertentes, como pedra angular 
da gestão. Controle este que se refere tanto às relações econômicas quanto às relações 
de posse (FARIA, 1987).

Contra este feixe de ações impostas pela necessidade de acumulação capitalista, 
surgem formas diversas de resistência operária (sindicatos; greves; conselhos de 
fábrica, etc.) indicando também diferentes resultantes destas práticas específicas 
de classes em presença ao nível do processo e da organização do trabalho. É neste 
sentido, portanto, que o impacto das mudanças na base tecnológica, aqui entendida 
em seu sentido amplo (nos meios de trabalho e nas técnicas de gestão do processo 
produtivo), sobre o processo e a organização do trabalho, não pode ser entendido 
desvinculado das múltiplas determinações que contém.

Isto sugere que se coloque, desde logo, as características predominantes do processo 
de trabalho em relação às fases históricas do desenvolvimento capitalista, de tal modo 
que seja possível perceber as formas que toma tal processo no decorrer do capitalismo. 
As formas do processo e da organização do trabalho alteram-se à medida que se 
altera a base técnica que identifica cada fase histórica do capitalismo (cooperação 
simples; manufatura; grande indústria; organização científica do trabalho; produção 
flexível ou enxuta), ou seja, há uma relação entre base técnica e forma do processo 
de trabalho (FARIA, 2004).Tais alterações processam-se de maneira que, na fase da 
grande indústria, ao nível da atividade: (i) aparece a divisão do trabalho também no 

7 Como mostra, de maneira apropriada, Benjamin Coriat (1976; 1976b).

âmbito da maquinaria utilizada, na forma de cooperação de máquinas semelhantes 
e do sistema de máquinas; (ii) há um aperfeiçoamento dos objetos de trabalho; (iii) 
no meio de trabalho chega-se da máquina ferramenta à máquina universal; (iv) pelo 
aumento da escala de produção há uma redução relativa nas condições materiais de 
trabalho; (v) aparecem os técnicos, empresários, gerentes e supervisores; (vi) há um 
nivelamento dos diferentes trabalhos concretos e um predomínio do trabalho abstrato.
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O entendimento da evolução capitalista, neste sentido, passa necessariamente, 
mas não exclusivamente, pela compreensão de como a base tecnológica, enquanto 
um dos componentes importantes do desenvolvimento das forças produtivas, afeta 
o processo e a organização do trabalho. É um entendimento, então, de um processo 
histórico real, em suas dimensões mais específicas.

Paralelamente, vão se alterando também as formas de organização operária. Das 
formas iniciais, como o cartismo e o quebra-quebra das máquinas, a organização 
operária chega aos sindicatos e aos partidos políticos. A organização dos trabalhadores 
no local de trabalho é histórica, datando de meados do século XIX e não uma novidade 
do presente, ainda que no contexto atual ganhe novos significados. Para ser preciso, elas 
aconteceram em 1844, quando 28 tecelões fundaram uma associação em Rochdale, 
a qual deu origem ao cooperativismo. Embora a questão da organização operária no 
interior das unidades produtivas capitalistas já tenha sido colocada como alternativa 
desde meados do século XIX, sua concretização vai se dar apenas no início do século 
XX (ANTUNES e NOGUEIRA, 1981). De fato, a experiência de Rochdale foi a de criação 
de uma cooperativa de trabalhadores e não de uma organização de trabalhadores 
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no interior de uma fábrica capitalista. Da mesma forma ocorreu com os conselhos 
operários que apareceram nas oficinas da Comuna de Paris. Em uma realidade ainda 
não plenamente capitalista, “os operários nomeavam-se seus gerentes, seus chefes de 
oficina, seus chefes de equipe. Reservavam-se o direito de demiti-los se o rendimento 
ou as condições de trabalho não fossem satisfatórias. Fixavam-se seus salários e 
horários, as condições de trabalho; melhor ainda, um comitê de fábrica se reunia todas 
as tardes para decidir o trabalho do dia seguinte” (GUILLERM e BOURDET, 1976, p. 11). 

Assim, é apenas em 1905, em Petersburgo, na Rússia, que o soviete (conselho), eleito 
por duzentos mil operários da capital, surge. É também nesta época (1905-1906) que 
aparece na Itália a comissão interna de fábrica, proposta por operários metalúrgicos. 
Embora estes conselhos tenham tido um caráter espontâneo e desarticulado em relação 
ao restante dos trabalhadores, constituíram o embrião de uma forma de organização 
operária que entre 1917 e 1923, surge na maioria dos países europeus. As comissões 
ou comitês constituem, de fato, o núcleo de toda organização operária no plano da 
fábrica, diferindo das formas de participação em equipes, células de produção, team 
work e outras estratégias de gestão capitalista. 



Em termos simples, ideologia é a totalidade das formas de consciência social, 
de forma que não existe apenas uma ideologia, mas várias, que legitimam 
interesses sociais diversos. Trata-se, portanto, de um sistema de ideias que 
expressa uma concepção de realidade na qual se encontra refletida e traduzida 

a legitimação do poder de grupos sociais dominantes e seus interesses objetivos e 
subjetivos específicos. A ideologia não é mero falseamento da realidade, no sentido 
de que expressa uma não realidade, mas uma forma de exprimir a realidade através 
de um conjunto de ideias lógicas que revelam uma visão idealizada que reproduz os 
interesses dos que a proclamam. Dito de outro modo, a ideologia não é um artefato 
que falseia a realidade, mas um movimento do pensamento cuja unidade consiste na 
promoção do alheamento da consciência crítica sobre esta realidade por parte dos 
sujeitos a ela submetidos. A ideologia, portanto, obscurece a representação concreta 
da realidade ao mostrar apenas a parte da aparência visível que valoriza os fenômenos 
de interesse de seus promotores, mantendo encoberta sua totalidade concreta. Neste 
sentido, a ideologia, para ser efetiva, ou seja, para ter os efeitos sociais pretendidos, 
não pode deixar de conter dados de realidade reconhecíveis por aqueles a quem ela 
se destina, aqueles que a adotam ou que com ela concordam sem questionamentos. 
A questão central de toda ideologia é como promover mecanismos e processos que 
impeçam os sujeitos de compreender criticamente a realidade, não se reconhecendo 
nela como sujeitos ativos, mas que a justificam e perpetuam. 

Deste ponto de vista, a ideologia gerencialista concretiza-se nos diversos enfoques 
da Teoria Geral da Administração na forma de recomendações sobre como: (i) cumprir 
melhor a função de mando; (ii) identificar e aplicar estratégias de ação; (iii) tirar o 
máximo proveito do trabalho dos trabalhadores (também chamados de subalternos, 
colaboradores, empregados); (iv) fazer aumentar a produtividade e reduzir custos; (v) 
organizar a produção; (vi) planejar e dirigir; (vii) produzir e realizar mais eficazmente o 
valor excedente; (viii) desenvolver atitudes que sejam ao mesmo tempo competitivas 
e cooperativas, submissas e criativas, disciplinadas e comprometidas, repetitivas e 
motivadoras. Enfim, como exercer o poder, como controlar o processo de trabalho em 
toda sua extensão.

De fato, observadas com rigor, as posições ideológicas sustentam-se em uma 
mesma base geral, que é a afirmação da lógica do controle do processo de trabalho 
pelo capital, e em duas estratégias diferentes, que são as que centram o sistema de 

AS BASES DA
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controle principalmente nas ações diretas e explícitas e as que centram o sistema 
principalmente em ações sutis e indiretas. De modo mais simples, estratégias objetivas 
e subjetivas. 

A literatura tem sugerido que as primeiras formulações da TGA, denominadas de 
Organização Científica do Trabalho por pretensamente utilizar pressupostos científicos 
em sua formulação, tratavam de aspectos objetivos, físicos e diretos do processo de 
trabalho. Este é um equívoco. Desde as primeiras formulações a TGA já expressava 
estratégias objetivas e subjetivas de poder e controle. 

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007) mostram que no interior da classe 
dominante surge um estrato cuja função é a de produzir ideias em que se apoiam 
a ordem social e o consenso. As ideias dominantes de cada período histórico são as 
da classe dominante que pretende que as suas ideias sejam as ideias para toda a 
sociedade. A ideologia não é, portanto, o reflexo distorcido da realidade, mas reflete 
a vida social, política e econômica de modo tal que se produzem distorções, ilusões, 
enfim, uma falsa consciência do mundo social. A ideologia para Marx e Engels está 
ligada à alienação, mistificação e coisificação, pois uma “consciência social alienada é 
aquela que passou a ser dominada por um mundo de coisas, no qual a realidade não 
é mais considerada como uma realidade humana, mas uma ideologia de atributos 
humanos” (SWINGEWOOD, 1978. p. 76).

Neste sentido é que Tragtenberg analisa as teorias de Saint-Simon e Fourier como 
proposições de harmonias administrativas, que posteriormente cedem lugar às teorias 
microindustriais de alcance médio. Para Tragtenberg (1977. pp. 63-65), Saint-Simon 
“elabora a primeira crítica de conteúdo a respeito da emergência do modelo liberal”, 
enquanto o socialista Fourier é considerado “um precursor das técnicas de dinâmica de 
grupo, enfocando a empresa como grupo” e estabelecendo uma “solidariedade básica 
entre a sociedade global e os padrões educacionais, ao admitir que um coletivismo 
social leva a uma pedagogia não individualista”. De fato, para Saint-Simon, o sistema 
industrial funda-se no princípio da igualdade perfeita, em que os chefes dirigirão os 
operários mantendo-os subordinados com base em uma moral positiva e não pela 
força. Para Fourier, a solidariedade encontra-se na questão afetiva, na qual as paixões 
humanas desenvolverão o espírito dos agrupamentos sociais em que desaparecerá o 
desprezo do mais rico pelo pobre, pelo desaparecimento das causas que engendram 
as antipatias. 

O surgimento do 
taylorismo e seu 
correspondente na 
administração geral, 
o fayolismo, traz para 
o corpo produtivo da 
empresa a separação 
das funções de direção 
e de execução, de 
cérebro e mão, 
dando-se aí a 
substituição do 
capitalismo 
liberal pelos 
monopólios. 
No 
taylorismo, as 
mãos devem 
se sujeitar 
à descrição 
de cargos e 
às normas de 
desempenho prescritas 
pelo cérebro alojado 
no escritório 
de métodos 
(TAYLOR, 1966). 
O taylorismo, 
para Tragtenberg 
(1977. p. 77), 
não representa a 
racionalização do processo de 
trabalho, mas sua intensificação. Para tal tarefa, não 
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seria necessário um trabalhador qualificado, mas disciplinado e obediente, para o 
qual seria adequado um administrador monocrático. Na mesma linha segue Fayol 
(1965), que ao desenvolver sua teoria sobre a administração geral ocupa-se das 
funções gerenciais, do planejamento, da direção, da hierarquia, do comando, da 
racionalização das tarefas. 

Tendo resolvido os problemas econômicos mais imediatos da acumulação, a fase da 
abundância e da alta produtividade faz emergir na empresa a atenção aos problemas 
humanos. “É quando se dá o surgimento da Escola das Relações Humanas com 
Elton Mayo; é quando no quadro da microempresa, a direção não é função unificada 
da organização e coordenação, mas sim ponto de união em que se combinam as 
exigências políticas e funcionais da empresa”. (TRAGTENBERG, 1977. p. 81).

Tragtenberg (1977. p. 81) percebe desta maneira a contribuição de Elton Mayo, 
sugerindo que este “aparece como um profeta secular, que critica a validade dos 
métodos democráticos para solucionarem os problemas da sociedade industrial”. Mayo 
“não vê possibilidades de utilização construtiva do conflito social, que aparece para 
ele como a destruição da própria sociedade”, como chaga social. A proposta de Mayo 
é a de um corporativismo medieval, de um humanismo verbal, que não ultrapassa 
o taylorismo senão que substitui a contenção direta de Taylor pela manipulação 
sofisticada. A ideologia participacionista se detém ante os conflitos.

“A ideologia da harmonia administrativa iniciada por Taylor, reafirmada por Fayol, 
é continuada por Mayo, na sua preocupação em evitar conflitos e promover o equilíbrio 
ou um estado de colaboração definido como saúde social” (TRAGTENBERG, 1977. p. 
83).  A proposta de Elton Mayo não difere das demais ideologias da gestão capitalista: 
aumentar a produtividade do trabalho, promover uma relação harmoniosa entre a 
administração e os operários através da manipulação, integrar a força de trabalho 
na empresa, criar um sistema de comunicação que viabilize a difusão da ideologia 
gerencial capitalista.

A Teoria Geral da Administração é ideológica na medida em que “traz em si a 
ambiguidade básica do processo ideológico”, vinculando-se às determinações sociais 
reais enquanto técnica por mediação do trabalho e ao mesmo tempo afastando-
se destas “determinações sociais reais compondo-se em um universo sistemático 
organizado refletindo deformantemente o real, enquanto ideologia” (TRAGTENBERG, 
1977. p. 89).

Ao mostrar que o taylorismo representa a intensificação do trabalho, Tragtenberg 
sugere que este não foi superado em seu sentido essencial. Deste modo, o que se 
chama hoje de pós-taylorismo nada é senão um neo-taylorismo. O que se exige no 
processo de trabalho atual não é o máximo de trabalho, observa Tragtenberg (1977. 
p. 77), mas rendimentos ótimos. A otimização dos rendimentos pela diminuição 
dos tempos mortos, preocupação de Taylor, é a regra do Toyotismo. Na produção 
enxuta, disciplina e obediência continuam sendo exigidos, mas de um trabalhador 
instrumentalmente qualificado. O administrador monocrático do taylorismo dá lugar 
aos líderes plurocráticos de equipes de trabalho (team work).

O trabalhador, detentor de um conhecimento de ofício, de um saber fazer que 
integre pensamento e ação, vai sendo progressivamente destituído deste saber desde 
o taylorismo. A emergência do fordismo, com sua produção em linha em uma economia 
de escala, retira do trabalhador a iniciativa e a coloca sob o comando da gerência. O 
saber de ofício se torna cada vez menos relacionado aos trabalhadores, aos produtores 
diretos. A estes sobra a disciplina da execução de operações que são definidas por 
outros cérebros que não os seus. Sobram as operações com instrumentos de trabalho 
cuja finalidade, ergonomia, funcionalidade e operacionalidade também não são 
definidas pelos produtores diretos, mas pelos gestores e planejadores da produção. Até 
que, com a introdução dos equipamentos e das ferramentas de base microeletrônica 
no processo de trabalho, os trabalhadores são quase completamente despojados do 
saber de ofício, os quais se encontram incorporados no funcionamento das máquinas, 
equipamentos e ferramentas. Resta-lhes o saber instrumental, ou seja, a condição de 
saber operar os novos instrumentos, máquinas e ferramentas. Este produtor direto 
é, então, mais qualificado no saber instrumental e mais desqualificado no saber de 
ofício (FARIA, 1992). Os líderes das equipes de trabalho devem incentivar a lealdade do 
grupo, o comprometimento com a empresa, a destreza e a qualidade na execução das 
tarefas para repassar ao “cliente” na célula de produção.

De fato, atualmente a empresa faz com que se estabeleça entre os trabalhadores 
uma relação cliente-fornecedor com base na ideia do defeito-zero e vigilância total. 
O trabalhador, ao repassar adiante a parte que lhe cabe no processo, é tido como um 
fornecedor, que deve produzir com qualidade e entregar com zero defeito para não 
“atrapalhar o ritmo e o volume de produção do time”. O trabalhador que recebe a 
parte já trabalhada é tido como um cliente (que será também fornecedor ao repassar 
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a sua parte trabalhada adiante) e, um cliente exigente, que exerce uma vigilância total 
sobre o resultado do trabalho de seu companheiro, porque se não o fizer, passa a ser 
responsável pelo “erro”, pelo trabalho mal feito de seu “fornecedor”, comprometendo 
o resultado do time (da equipe). 

Como observou adequadamente Tragtenberg, “a mudança das condições de 
trabalho leva à mudança dos modelos administrativos”. Considerando que na 
empresa contemporânea as equipes de trabalho organizam-se em células, formando 
“times”, o supervisor monocrático de Taylor e Fayol, dá lugar à liderança difusa com 
o objetivo de aumentar o controle da organização sobre o processo de trabalho. 
Os trabalhadores passam a controlar a si mesmos, em um sistema de vigilância 
entre pares, movidos pelas exigências de produção, de produtividade, de resultados 
e alimentados pelos incentivos dos prêmios que podem ser em dinheiro, mas que 
geralmente são em forma de elogios, diplomas, símbolos de reconhecimento, etc. 
“Efetua-se a mudança do operário produtivo para o de controle” (TRAGTENBERG, 
1977. p. 80). 

As análises de Tragtenberg servem como um desvendamento do conteúdo para 
além da forma, sugerindo uma antevisão da empresa contemporânea. Na análise do 
regime de economia de Estado, particularmente no caso da então URSS, Tragtenberg 
relata as práticas da burocracia que, como se pode ver a seguir, são semelhantes 
aos atuais programas de controle sofisticado na gestão de pessoas das grandes 
corporações capitalistas, porque ambas revelam a lógica do poder da burocracia no 
plano da microempresa, da organização.

De fato, Tragtenberg (1977. pp. 86-87) mostra que o equivalente na ex-URSS à Escola 
de Relações Humanas de Mayo chama-se trabalho ideológico, propaganda e agitação. 
O trabalho ideológico tem a função de aumentar a produtividade do trabalho. Na ex-
URSS a burocracia edita grande número de obras do tipo “Manual do Agitador” e “A 
Propaganda e a Vida”. A ideologia, portanto, aparece não só ligada a “valores com a 
máxima produtividade”, racionalização e eficiência, mas também a mecanismos de 
controle e de manipulação dos indivíduos no trabalho. 

Quando Tragtenberg analisa o conteúdo da gestão a partir da dominação e das 
formas sutis de controle, o que se encontra anunciado, desde então, é o que hoje 
se constitui em uma prática contemporânea das empresas capitalistas. Ao analisar 
estas práticas contemporâneas, é possível observar que as formas de controle social 
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podem ser agrupadas em dois níveis, não excludentes. As formas que atuam no nível 
objetivo e as que atuam no nível subjetivo (referentes ao subjetivo propriamente 
dito, ao intersubjetivo e ao inconsciente). As que atuam no nível objetivo decorrem 
de formalizações de procedimentos tidos como referentes ou aderentes à realidade 
substantiva instituída. As que atuam no nível subjetivo decorrem do que não pode ser 
expresso, do lado oculto das organizações e das relações que as constituem e que nela 
se reproduzem nos bastidores e no que não pode ser compartilhado. 

“A Teoria da Administração, até hoje, reproduz as condições de opressão do homem 
pelo homem: seu discurso muda em função das determinações sociais. Apresenta 
seus enunciados parciais (restritos a um momento dado do processo capitalista de 
produção) tornando absolutas as formas hierárquicas da burocracia [...]. A Teoria Geral 
da Administração dissimula a historicidade de suas categorias, que são inteligíveis 
num modo de produção historicamente delimitado, são como expressão abstrata de 
relações sociais concretas”. (TRAGTENBERG, 1977. p. 216).



CONSIDERAÇÕES
ADICIONAIS

Desde que o modo capitalista de produção se tornou dominante, o controle 
sobre o processo de produção de mercadorias e, claro, sobre o processo 
de trabalho produtivo sob o capital, torna-se fundamental para garantir a 
acumulação, simples ou ampliada. Não se trata apenas do controle sobre 

o aparato operativo do trabalho, mas fundamentalmente sobre todo o processo. As 
formas de controle evoluíram dos modos mecânicos (velocidade das esteiras, relógios, 
etc.) para os analógicos, informacionais, a laser e digitais. Os mecanismos de controle 
da subjetividade também foram sendo aperfeiçoados à medida que a organização do 
trabalho igualmente se modificava, desde do controle físico de tempos e movimentos 
(na Organização Científica do Trabalho) até as formas mais sofisticadas de controle da 
na Produção Flexível.

A gestão das fábricas no início da revolução industrial, embora objetivasse a 
produção de valor e a acumulação simples e/ou ampliada do capital, não se organiza 
nas unidades produtivas modernas da mesma forma. Desde as primeiras fábricas 
até as atuais unidades produtivas robotizadas, o processo de trabalho e suas formas 
de gestão se modificaram. Esta é uma realidade histórica concreta. Para entender 
este processo de evolução é necessário, seguindo o método, tomar o imediato atual e 
tensioná-lo para apreendê-lo como concreto histórico (FARIA, 2019).

Nos próximos volumes serão expostas as ideologias gerencialistas a partir de seus 
enfoques e concepções mais destacadas e que constituem o que se convencionou 
chamadas de Teoria Geral da Administração. O objetivo destas análises é indicar as 
contradições que estas ideologias relevam em suas propostas de gestão. O Volume II 
apresenta o enfoque da Organização Científica do Trabalho, especificamente Taylor, 
Fayol e Ford.
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